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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الىجم ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 ارح ٝحُ٘جْ" ٓطِؼٜخ ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ُٞسٝد حُ٘جْ حُغٞسس ٛزٙ ع٤ٔض ٟٞٛ." 

 هللا سعٍٞ كغجذ( ٝحُ٘جْ) عجذس ك٤ٜخ أٗضُض عٞسس أٍٝ) هخٍ ػ٘ٚ هللا سظ٢ ٓغؼٞد حرٖ ػٖ: كعِٜخ 

 رُي رؼذ كشأ٣ظُٚ ػ٤ِٚ، كغجذ طشحد ٖٓ ًلخا  أخز سأ٣ظٚ سج٬ا  ا٫ خِلٚ ٖٓ ٝعجذ ،ْٝعِ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ

 (.خِق رٖ أ٤ٓش ٝٛٞ ًخكشحا، هُظَ

 ٤ٌٓش عٞسس. 

 أعخعٚ ٝطٜخكض حُؾشى ػوذ٣ش ٖٝٝٛ ٝٝػخهظٚ، حُؼو٤ذس رٜزٙ حُٞد٢ صذم ر٤خٕ: حُغٞسس ٓذٞس 

 .حُٕٔٞٛٞ

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

 رخُ٘جْ رخُوغْ حُ٘جْ عٞسس صٝرذأ" حُ٘جّٞ ٝادرخس" طؼخ٠ُ هخٍ حُ٘جّٞ ػٖ رخُذذ٣غ حُطٞس عٞسس خظٔض 

 ".ٟٛٞ ارح ٝحُ٘جْ"

 ٚٗحخظِن ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ اٗٚ: هُْٜٞ ٢ٛٝ ٌُِخكش٣ٖ ؽزٜش حُطٞس عٞسس آخش ك٢ د٠ٌ طؼخ٠ُ أ 

 أٝم ك٢ هللا ٝأهغْ ٝٓجٕ٘ٞ، ًخٖٛ رؤٗٚ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ػ٘ٚ ٝهخُٞح حُؾؼش، ا٠ُ ٝٗغزٞٙ حُوشإٓ

َّ  ٓخ أٗٚ سعُٞٚ ٓض٤ًخا  حُ٘جْ  .هللا ػ٘ذ ٖٓ ٣ٞد٠ ٝد٢ ٛٞ رٚ ٣ؤط٢ ٓخ ٝإٔ ظ

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 ٤ٌٓظخٕ أٜٗٔخ. 

 حُوشإٓ ٝإٔ ٝحُجضحء حُزؼغ اػزخص حُطٞس كل٢ ح٣٩ٔخٕ، أصٍٞ ٖٓ أصَ ربػزخص رخُوغْ ٜٓ٘ٔخ ًَ حكظظخح 

 حُٞد٢ اػزخص حُ٘جْ ٝك٢. ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ حُشعٍٞ دٍٞ حُٔؾش٤ًٖ ٓطخػٖ ٝسد هللا، ػ٘ذ ٖٓ

 .رٚ جخء حُز١ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ حُشعٍٞ ٝطض٤ًش

 حُلخعذ طصٞسْٛ ك٢ ٝرخخصش ؽزٜخطْٜ؛ رؼط ػ٠ِ ٝحُشد حُؾشى أَٛ ٓٞهق ػٖ دذ٣غ ًِظ٤ٜٔخ ك٢ 

 .طؼخ٠ُ هللا ر٘خص ٝجؼِْٜ ح٬ُٔثٌش دٍٞ

 أٝظذض حٌُلخس دن ٝك٢ حُ٘ؼ٤ْ؛ ٗلظ ك٢ رس٣ظٚ طِذوٚ حُصخُخ حُٔئٖٓ إٔ حُطٞس عٞسس أٝظذض 

 .ٝحُجضحء حُذغخد ٝدهش حُظزؼش كشد٣ش حُ٘جْ عٞسس آ٣خص
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الــــنـــــجـــــمسورة   

 حُج٘ش ُذخٍٞ ٝأِٛظْٜ حُذ٤ٗخ ك٢ رٜخ طذِٞح حُظ٢ حُظوٟٞ أَٛ صلخص رؼط رًش حُطٞس عٞسس ك٢ ٝسد 

 حُذغ٠٘ ٤َُ٘ أِٛظْٜ حُظ٢ ح٩دغخٕ أَٛ صلخص رؼط حُ٘جْ عٞسس ك٢ ٝٝسد[. ٕٓ ا٠ُ 1ٔ ح٣٥خص]

 [.ٕٖ – ٖٔ ح٣٥خص] حُج٘ش ٢ٛٝ

 ح٩ٗزحس إٔ ر٤خٕ حُ٘جْ ٝك٢ ح٩ٗزحس، ٢ٛٝ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ حُشعٍٞ ُٞظ٤لش ر٤خٕ حُطٞس عٞسس ك٢ 

 .حُ٘زس ٖٓ ًغخروٚ حُ٘ز١ٞ

 ظ٫٬طْٜ ٖٓ ًز٤شس ُجِٔش ٝددط ٌُِخكش٣ٖ، ر٤ِؾ ٝدجخؽ غ٣َٞ ٗوخػ ٝحُ٘جْ حُطٞس عٞسط٢ ك٢ 

 ْٛ أّ ؽ٢ء ؿ٤ش ٖٓ خِوٞح أّ) طؼخ٠ُ هخٍ حُٔؾش٤ًٖ دجخؽ ٓؼشض ك٢ حُطٞس ٝك٢ ٝؽزْٜٜ،

 ٖٓ*  ٝح٧ٗؼ٠ حُزًش حُضٝج٤ٖ خِن ٝأٗٚ) طؼخ٠ُ هخٍ حُخِن، ٝٓخدس حُخخُن، رًش حُ٘جْ ٝك٢ ،(حُخخُوٕٞ

 (.ط٠٘ٔ ارح ٗطلش

 طؼخ٠ُ هخٍ حُٔؾش٤ًٖ أرٟ ٖٓ ٣ِذوٚ ٓخ ػ٠ِ رخُصزش ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ حُ٘ز٢ أٓش حُطٞس ك٢ 

 ٖٓ ػٖ كؤػشض) طؼخ٠ُ هخٍ ػْٜ٘ رخ٩ػشحض أٓشٙ حُ٘جْ ٝك٢ ،(رؤػ٤٘٘خ كبٗي سري ُذٌْ ٝحصزش)

 (.حُذ٤ٗخ حُذ٤خس ا٫ ٣شد ُْٝ رًشٗخ ػٖ ط٠ُٞ

 رخُذذ٣غ حُغٞسط٤ٖ ك٢ حُوشإٓ طؼخ٠ُ هللا ٝصق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3



 

4 
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 محبور السىرة:
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الــــنـــــجـــــمسورة   

 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 ٝطض٤ًش حُٞد٢ اػزخص( 1ٔ – ٔ) ح٣٥خص ٖ  .ػ٤ِٚ أِٗضٍ َٓ

 هذسطٚ خٛشٓظ ٝطؼخ٠ُ طزخسى هللا رًش إٔ رؼذ. ؽ٤جخا  حُذن ٖٓ ٣ـ٢٘ ٫ حُظٖ( ٕٖ – 1ٔ) ح٣٥خص 

 ٖٓ ؿؾخٛخ ٝٓخ حُٔ٘ظ٠ٜ، ٝعذسس حُغ٬ّ، ػ٤ِٚ ٝجزش٣َ ح٧ػ٠ِ حٌُِٔٞص ك٢ ٝدٌٔظٚ ٝػِٔٚ ٝػظٔظٚ

 حُٞد٢ ػزٞص ػ٠ِ طذٍ حُظ٢ حٌُزشٟ ح٣٥خص ٖٓ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ سعُٞٚ أسٟ ٝٓخ هللا، ٗٞس

 .ٝح٤ُٛٞ٧ش حُشرخ٤ٗش طوش٣ش ا٠ُ حُ٘زٞس طوش٣ش ٖٓ كخٗظوَ حُٔؾش٤ًٖ، طؼخ٠ُ خخغذ حُٔذٔذ٣ش، ٝحُشعخُش

 حُٔوطغ ك٢ ٝطؼخ٠ُ عزذخٗٚ هللا رًش ُٔخ. حُظٞد٤ذ سعخُش ٝدذس ٝر٤خٕ حُٔؾش٤ًٖ، رّ( ٕٙ – ٖٖ) ح٣٥خص 

 رًش ٝحُٔجش٤ٖٓ، حُٔئ٤ٖ٘ٓ ر٤ٖ ٤ٓٝض ٨ُص٘خّ، ػزخدطْٜ ك٢ ٝظ٫٬طْٜ حُٔؾش٤ًٖ علخٛخص حُغخرن

 حُؼزحد أٗٞحع ٖٓ رخٌُٔزر٤ٖ دَ ٓخ رز٤خٕ حٌُش٣ٔش حُغٞسس ٝخظْ ح٩جشحّ، أَٛ ٖٓ خخصخا  ٗٞػخا  ٛ٘خ

 .ُشعُٞٚ حٌُٔزر٤ٖ أػذحثٚ ٖٓ هللا رخٗظوخّ ُِٔؾش٤ًٖ طز٤ًشحا  ٝحُذٓخس،

 

 :التمهيد

ٝصدٗخ ػِٔخ ٝٛذٟ ذٔذهلل ٝحُص٬س ٝحُغ٬ّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، حُِْٜ ػِٔ٘خ ٓخ٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ حُ  رغْ هللا

 ٝطو٠..

 حُِْٜ حسصه٘خ أػٔخٍ حُغشحثش ٝحسصه٘خ حُذغ٘خص حُجخس٣خص .

ح٩ٗغخٕ ٓجزٍٞ ٝٓلطٞس ػ٠ِ دذ ٝجٞدٙ ،ٝك٤ٚ دحكؼ٤ش ا٠ُ طؤ٤ًذ رحطٚ ُزوخء رًشٙ رؼذ إٔ طؤًَ ٝطؾشد 

 ٝطظضٝؽ طش٣ذ إٔ طؼزض ٦ُخش٣ٖ أٗي اٗغخٕ ْٜٓ ػ٢ِّ حٌُٔخٗش ،ٛزح دحكغ أعخع٢ ك٢ حُزؾش.

٣٩ٔخٕ ٫ رذ ٖٓ إٔ ٣ٔذح ٗلغٚ ٝٛزح ٓٞظٞع ٓغظؾش ر٤ٖ حُ٘خط صخدذ حُذشكش ٣ٔذح ٗلغٚ كعؼ٤ق ح

 ٝح٧كشحد ٣ٔذدٕٞ أٗلغْٜ، ٝح٧عش طٔذح طشر٤ظٜخ، ٝحُٔجٔؼخص طٔذح أٗلغٜخ.

ٝهللا طؼخ٠ُ رًش ٓذح ٝطض٤ًش حُ٘لظ ك٢ ٓؼشض حُزّ )أُْ طش ا٠ُ حُز٣ٖ ٣ضًٕٞ أٗلغْٜ رَ هللا ٣ض٢ً ٖٓ ٣ؾخء 

 ظ٬٤(٫ٝ ٣ظِٕٔٞ ك

 هللا ٛٞ حُز١ ٣ض٢ً حغٔجٖ، ٫ٝ ٣ظِٕٔٞ كظ٬٤ .

 ُٞ أٗي ُْ طضى ٗلغي َٛ طع٤غ ػ٤ِي ٌٓخٗظي ، ٫ هللا ٣شكغ ؽؤٗي.

ارح أسدص إٔ ٣ذزي حُ٘خط أؿلَ ٗلغي ،ارح أسدص إٔ ٣ذزي حُ٘خط طذذع ػٖ سري ،ٝهللا طؼخ٠ُ ٣شكغ ؽؤٗي 

 ٣ٝؼ٢ِ هذسى،٣ٝجؼَ رًشى ػطشح ر٤ٖ حُ٘خط .

 خ٬صٚ ٣ٔذح ٝٛزح ٓزّٓٞ ك٬ طٔذح ٗلغي دع هللا ٣شكغ ؽؤٗي .ٝح٩ٗغخٕ ُعؼق ا

 ارح أؿلِض ٗلغي حُ٘خط ٣شٕٝ ٣ٝغٔؼٕٞ.

 ٝحُزِش ٫ ٣ز٠ِ ٝحُزٗذ ٫ ٣ُ٘غ٠، ٝحُذ٣خٕ ٫ ٣ٔٞص هخٍ طؼخ٠ُ: )ك٬ طضًٞح أٗلغٌْ ٛٞ أػِْ رٖٔ حطو٠(

 ٫ طظذذع ػٖ ٗلغي ٛزح ٣عؼق ٌٓخٗظي .
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ػ٘ي،٫ طظذذع أٗض ػٖ ٗلغي ٛزح ٣عؼق ٌٓخٗظي ٝٓخخُق ٧ٓش هللا دع هللا ٣ؼ٢ِ ؽؤٗي ،دع حُ٘خط طظذذع 

 ػض ٝجَ )ك٬ طضًٞح أٗلغٌْ(

 ٛزٙ ح٣٥ش ع٘ظذحسعٜخ ح٤ُّٞ ربرٕ هللا ك٢ طذحسع٘خ.

     
 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

ِْ     [ 1ٔ ـٔ ]  ِٖ  هللَاِ  رِْغ َٔ ِْ  حَُشْد   حَُشِد٤

  ؟ حُغٞسس ك٢ هللا أهغْ رٔخرح

 رُي ك٢ ٧ٕ حُٜ٘خس، ٝاهزخٍ ح٤َُِ ادرخس ػ٘ذ ح٤َُِ آخش ك٢ ح٧كن ك٢ عوٞغٚ  : أ١ ٣ٞٛٚ ػ٘ذ رخُ٘جْ طؼخ٠ُ ٣وغْ

 ًِٜخ، ُِ٘جّٞ ؽخَٓ ج٘ظ حعْ حُ٘جْ، إٔ ٝحُصذ٤خ رٚ، أهغْ إٔ أٝجذ ٓخ حُؼظ٤ٔش، هللا آ٣خص ٖٓ

 ؟ ٝطؼخ٠ُ عزذخٗٚ هللا أهغْ ٓخرح ػ٠ِ – ط

 ٓ٘خعزش رُي ك٢ ٧ٕ ح٢ُٜ٩، حُٞد٢ ٖٓ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ حُشعٍٞ رٚ جخء ٓخ صذش ػ٠ِ رخُ٘جّٞ ٝأهغْ 

 ػٖ حُٔٞسٝع حُؼِْ ك٫ِٞ ٨ُسض، ص٣٘ش ٝآػخسٙ حُٞد٢ كٌزُي ُِغٔخء، ص٣٘ش حُ٘جّٞ جؼَ طؼخ٠ُ هللا كبٕ ػج٤زش،

  . حُز٤ْٜ ح٤َُِ ٖٓ أؽذ ظِٔش ك٢ حُ٘خط ٌُخٕ ح٧ٗز٤خء،

 ؟ ػ٤ِٚ حُٔوغْ ٛٞ ٓخ – ط 

 رُي ٖٓ ٣ِٝضّ هصذٙ، ك٢ ٝحُـ٢ ػِٔٚ، ك٢ حُع٬ٍ ػٖ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ حُشعٍٞ ط٘ض٣ٚ ػ٤ِٚ، ٝحُٔوغْ

 حُؼِْ، كغخد ٖٓ حُع٬ٍ أَٛ ػ٤ِٚ ٓخ رؼٌظ ٨ُٓش ٗخصذخ حُوصذ، دغٖ ٛخد٣خ، ػِٔٚ، ك٢ ٜٓظذ٣خ ٣ٌٕٞ إٔ

 حُوصذ ٝكغخد

ٌُْ }  ٝهخٍ خ }  أٓشٙ، ػ٤ِْٜ ٣خل٠ ٫ ٝأٗٚ ٝحُٜذح٣ش، حُصذم ٖٓ ٓ٘ٚ، ٣ؼشكٞٗٚ ٓخ ػ٠ِ ٤ُ٘زْٜٜ  { َصخِدزُ َٓ ِْ٘طنُ  َٝ َ٣ 

 ِٖ ٟ َػ َٞ َُْٜ  ٗلغٚ ٟٛٞ ػٖ صخدسح ٗطوٚ ٤ُظ  : أ١  { ح

ْٕ  } :  هُٞٚ ٣ذٍ ٓخرح ػ٠ِ – ط َٞ  اِ ْد٢   ا٫َِ  ُٛ  ؟{ ٣َُٞد٠ َٝ

 هللا ٖٓ ٝد٢ حُغ٘ش إٔ ػ٠ِ ٛزح ٝدٍ  ؿ٤شٙ ٝك٢ ٗلغٚ ك٢ ٝحُظوٟٞ، حُٜذٟ ٖٓ ا٤ُٚ هللا أٝد٠ ٓخ ا٫ ٣ظزغ ٫  : أ١  

ٍَ  }   : طؼخ٠ُ هخٍ ًٔخ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ ُشعُٞٚ َْٗض أَ ٌِظَخدَ  َػ٤َِْيَ  هللَاُ  َٝ ُْ شَ  ح َٔ ٌْ ُِْذ ح  رٚ ٣خزش ك٤ٔخ ٓؼصّٞ ٝأٗٚ  { َٝ

  . ٣ٞد٠ ٝد٢ ػٖ ٣صذس ٝاٗٔخ ٟٛٞ، ػٖ ٣صذس ٫ ٬ًٓٚ ٧ٕ ؽشػٚ، ٝػٖ طؼخ٠ُ هللا ػٖ

 ؟ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ هللا ُشعٍٞ حُٔؼِْ ٛٞ ٖٓ - ط

 ٝأهٞحْٛ  [ حٌُشحّ ]  ح٬ُٔثٌش أكعَ ، [ حُغ٬ّ ػ٤ِٚ ]  جزش٣َ ٝٛٞ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ ُِشعٍٞ حُٔؼِْ رًش ػْ

ُٚ  }   : كوخٍ ٝأًِْٜٔ، َٔ ٟ َؽِذ٣ذُ  ]  َػَِ َٞ ُْوُ  ػ٤ِٚ جزش٣َ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ حُشعٍٞ ػ٠ِ رخُٞد٢ ٗضٍ  : أ١  {  [ ح

  حُغ٬ّ
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 ؟(  حُوٟٞ ؽذ٣ذ)  روُٞٚ حُٔوصٞد ٓخ – ط

 ا٣صخٍ ػ٠ِ ه١ٞ رظ٘ل٤زٙ، هللا أٓشٙ ٓخ ط٘ل٤ز ػ٠ِ ه١ٞ ٝحُزخغ٘ش، حُظخٛشس حُوٞس ؽذ٣ذ  : أ١  { حُوٟٞ ؽذ٣ذ }  

 ٝٛزح ٓ٘ٚ، ٤ُظ ٓخ ك٤ٚ ادخخُْٜ أٝ ُٚ، حُؾ٤خغ٤ٖ حخظ٬ط ٖٓ ٝٓ٘ؼٚ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ حُشعٍٞ ا٠ُ حُٞد٢

  . ح٤ٓ٧ٖ حُو١ٞ حُشعٍٞ ٛزح ٓغ أسعِٚ إٔ ُٞد٤ٚ، هللا دلع ٖٓ

 ؟ ٝصلٚ ٝرٔخرح( كخعظٟٞ ٓشس رٝ) روُٞٚ حُٔوصٞد ٖٓ – ط

َشس   ُرٝ }    . ٝرخغٖ ظخٛش ٝجٔخٍ دغٖ، ٝخِن هٞس،  : أ١  { ِٓ

{ ٟ َٞ     حُغ٬ّ ػ٤ِٚ جزش٣َ  { كَخْعظَ

 ؟ ًخٕ أ٣ٖ – ط

 ٣ظٌٕٔ٘ٞ ٫ٝ حُؾ٤خغ٤ٖ ط٘خُٜخ ٫ حُظ٢ حُؼ٣ِٞش، ح٧سٝحح ٖٓ كٜٞ ح٧سض، ٖٓ أػ٠ِ ٛٞ حُز١ حُغٔخء أكن  : أ١   

 . ا٤ُٜخ حُٞصٍٞ ٖٓ

   ؟ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ حُشعٍٞ ٖٓ جزش٣َ هشد ٣ذٍ ٓخرح ػ٠ِ – ط

 {  َْ  ح٧ػ٠ِ ح٧كن ٖٓ ػ٤ِٚ  { كَظََذ٠َُ }   . ا٤ُٚ حُٞد٢ ٣٩صخٍ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ حُ٘ز٢ ٖٓ جزش٣َ  { َدَٗخ ػُ

 {  َٕ خ ٌَ ِٖ  هَخدَ  }  ٓ٘ٚ هشرٚ ك٢  { كَ َع٤ْ ْٞ ْٝ  }  ٓؼشٝف، ٝحُوٞط هٞع٤ٖ، هذس  : أ١  { هَ  حُوٞع٤ٖ، ٖٓ أهشد  : أ١  { أَْد٠َٗ أَ

 جزش٣َ ٝر٤ٖ ر٤٘ٚ ٝحعطش ٫ ٝأٗٚ رخُشعخُش، ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ ُِشعٍٞ حُٔزخؽشس ًٔخٍ ػ٠ِ ٣ذٍ ٝٛزح

  . حُغ٬ّ ػ٤ِٚ

 ؟ أٝد٢ ٝٓخرح  ؟ حُٞد٢ ًخٕ ٖٓ رٞحعطش – ط

َد٠ }  ْٝ َ خ }  ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ ٓذٔذ  { َػْزِذِٙ  ا٠َُِ }  حُغ٬ّ ػ٤ِٚ جزش٣َ رٞحعطش هللا  { كَؤ َد٠ َٓ ْٝ  حُز١  : أ١  { أَ

  . حُٔغظو٤ْ ٝحُ٘زؤ حُؼظ٤ْ، حُؾشع ٖٓ ا٤ُٚ أٝدخٙ

 ؟ حُٞد٢ ًٔخٍ ػ٠ِ ٣ذٍ حُز١ ٓخ – ط 

 عٔؼٚ ػ٤ِٚ ٝطٞحغؤ ا٤ُٚ، هللا أٝدخٙ حُز١ حُٞد٢ ػ٠ِ ٝسإ٣ظٚ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ حُشعٍٞ كئحد حطلن  : أ١  

 ٫ٝ ؽزٜش ٫ٝ ك٤ٚ ؽي ٫ طِو٤خ ٓ٘ٚ طِوخٙ ٝأٗٚ ا٤ُٚ، هللا أٝدخٙ حُز١ حُٞد٢ ًٔخٍ ػ٠ِ د٤َُ ٝٛزح ٝرصشٙ، ٝهِزٚ

 . رزُي ٣ؾي ُْٝ رصشٙ، سأٟ ٓخ كئحدٙ ٣ٌزد كِْ س٣ذ،

 دوخ ط٤و٘ٚ ٝأٗٚ حُؼظ٤ٔش، هللا آ٣خص ٖٓ رٚ، أعش١ ٤ُِش ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ سأٟ ٓخ رزُي حُٔشحد إٔ ٣ٝذظَٔ- 

 هللا ص٠ِ ـ حُشعٍٞ سإ٣ش رزُي حُٔشحد إ  : ٝه٤َ حٌُش٣ٔش، ح٣٥ش طؤ٣َٝ ك٢ حُصذ٤خ  [ ٛٞ ]  ٛزح ٝسإ٣ظٚ، روِزٚ

 سإ٣ش رٜزح كؤػزظٞح هللا، سدْٜٔ حُؼِٔخء ٖٓ ًؼ٤ش حخظ٤خس ٝٛزح ا٣خٙ، ٝط٤ٌِٔٚ ح٩عشحء، ٤ُِش ُشرٚ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ

 ػ٤ِٚ جزش٣َ رٚ حُٔشحد ٝإٔ ح٧ٍٝ، حُوٍٞ حُصذ٤خ ٌُٖٝ حُذ٤ٗخ، ك٢ ُشرٚ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ حُشعٍٞ

 ٛٞ حُظ٢ ]  ح٧ص٤ِش صٞسطٚ ك٢ جزش٣َ سأٟ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ ٓذٔذح ٝإٔ حُغ٤خم، ػ٤ِٚ ٣ذٍ ًٔخ حُغ٬ّ،

 ٤ُِش حُغخرؼش حُغٔخء كٞم حُؼخ٤ٗش ٝحُٔشس طوذّ، ًٔخ حُذ٤ٗخ حُغٔخء طذض ح٧ػ٠ِ، ح٧كن ك٢ ٓشس ٓشط٤ٖ،  [ ػ٤ِٜخ

7



 

8 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ٓشس جزش٣َ ٓذٔذ سأٟ  : أ١  (  أخشٟ ٗضُش سأٙ ُٝوذ)    : هخٍ ُٜٝزح ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ هللا رشعٍٞ أعش١

                                                                      ا٤ُٚ ٗخص٫ أخشٟ،

                                          ؟ حُٔ٘ظ٠ٜ عذسس ٢ٛ ٓخ – ط 

 .حُغخرؼش حُغٔخء كٞم جذح، ػظ٤ٔش ؽجشس ٢ٛٝ

 ؟ حُٔ٘ظ٠ٜ رغذسس ع٤ٔض ُٔخرح – ط

 حُٞد٢ ٖٓ هللا، ٖٓ ٣٘ضٍ ٓخ ا٤ُٜخ ٣ٝ٘ضٍ ح٧سض، ٖٓ ٣ؼشؽ ٓخ ا٤ُٜخ ٣٘ظ٢ٜ ٧ٗٚ حُٔ٘ظ٠ٜ، عذسس ع٤ٔض 

 رُي، ُـ٤ش أٝ ػِٞٛخ ك٢ حُٔ٘ظ٠ٜ ك٢ٜ ٝح٧سض، حُغٔخٝحص كٞم ٌُٜٞٗخ  : أ١ ا٤ُٜخ حُخِن ػِْ ٫ٗظٜخء أٝ ٝؿ٤شٙ،

  . أػِْ ٝهللا

 ؟ جزش٣َ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ حُشعٍٞسأٟ  أ٣ٖ  – ط

 حُج٤ِٔش، حُضح٤ًش حُؼ٣ِٞش ح٧سٝحح ٓذَ ٛٞ حُز١ حٌُٔخٕ، رُي ك٢ جزش٣َ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ ٓذٔذ كشأٟ

  . حُخز٤ؼش ح٧سٝحح ٖٓ ؿ٤شٙ ٫ٝ ؽ٤طخٕ ٣وشرٜخ ٫ حُظ٢

ٟ َجَ٘شُ  }  حُؾجشس طِي ػ٘ذ َٝ ؤْ َٔ ُْ  ٝطشؿذ ح٧ٓخ٢ٗ، ا٤ُٚ ط٘ظ٢ٜ ٓذ٬ ًخٗض رذ٤غ ٗؼ٤ْ، ٌَُ حُجخٓؼش حُج٘ش  : أ١  { ح

  . حُغخرؼش حُغٔخء ٝكٞم ح٧ٓخًٖ، أػ٠ِ ك٢ حُج٘ش إٔ ػ٠ِ د٤َُ ٝٛزح حُشؿزخص، ا٤ُٜخ ٝطؤ١ٝ ح٩سحدحص، ك٤ٚ

 ؟ ٣ـؾخٛخ حُز١ ٓخ – ط

َؾ٠ اِرْ  }  ـْ ْذَسسَ  ٣َ خ حُغِّ َؾ٠ َٓ ـْ  . ٝجَ ػض هللا ا٫ ٝصلٚ ٣ؼِْ ٫ ػظ٤ْ ؽ٢ء هللا، أٓش ٖٓ ٣ـؾخٛخ  : أ١  { ٣َ

  ؟(  غـ٢ ٝٓخ حُزصش صحؽ ٓخ)  طؼخ٠ُ هُٞٚ د٫ُش ٓخ – ط

خ }  ٓوصٞدٙ ػٖ ٣غشس ٫ٝ ٣ٔ٘ش صحؽ ٓخ  : أ١    َٓ َٝ ٠ ـَ  صِٞحص ٓ٘ٚ ح٧دد ًٔخٍ ٝٛزح حُزصش، طجخٝص ٝٓخ  : أ١  { غَ

 ػ٘ٚ، دخد ٫ٝ طجخٝصٙ ٫ٝ ػ٘ٚ ٣وصش ُْٝ ك٤ٚ، هللا أهخٓٚ ٓوخٓخ هخّ إٔ ػ٤ِٚ، ٝع٬ٓٚ هللا

  : ح٧ٓٞس ٛزٙ رؤدذ ٣ٌٕٞ ح٩خ٬ٍ كبٕ ٝح٥خش٣ٖ، ح٤ُٝ٧ٖ ك٤ٚ كخم حُز١ حُؼظ٤ْ، ح٧دد ٖٓ ٣ٌٕٞ ٓخ أًَٔ ٝٛزح

 ٤ٔ٣٘خ حُذ٤ذس ٝجٚ ػ٠ِ أٝ ح٩كشحغ، ٝجٚ ػ٠ِ أٝ حُظلش٣ػ، ٝجٚ ػ٠ِ رٚ ٣وّٞ أٝ رٚ، أٓش رٔخ حُؼزذ ٣وّٞ ٫ إٔ آخ

  .ـ  ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ ػ٘ٚ ٓ٘ظل٤ش ًِٜخ ح٧ٓٞس ٝٛزٙ ٝؽٔخ٫،

 ؟ رٚ عش١ ػ٘ذٓخ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ حُ٘ز٢ سأٛخ حُظ٢ ح٣٥خص ٢ٛ ٓخ – ط

  . رٚ أعش١ ٤ُِش ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ سآٛخ حُظ٢ ح٧ٓٞس ٖٓ رُي ٝؿ٤ش ٝحُ٘خس، حُج٘ش ٖٓ   
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  ؟ دو٤و٢ أٓش ْٜآُٜظ أعٔخء ٖٓ حدػٞٙ ٓخ ؟َٝٛ حٌُخكش٣ٖ دخٍ ٛٞ ٓخ  - ط

 ٝطٞد٤ذٙ، هللا رؼزخدس ٝح٧ٓش حُذن، ٝد٣ٖ حُٜذٟ ٖٓ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ ٓذٔذ رٚ جخء ٓخ طؼخ٠ُ رًش ُٔخ

 ٢ٛ ٝاٗٔخ طعش، ٫ٝ ط٘لغ ٫ٝ ؽ٢ء، حٌُٔخٍ أٝصخف ٖٓ ُٚ ٤ُظ ٖٓ ػزخدس ٖٓ حُٔؾشًٕٞ ػ٤ِٚ ٓخ رط٬ٕ رًش

 حُظ٢ حُزخغِش ح٧عٔخء ٖٓ ُٜخ حرظذػٞح حُع٬ٍ، حُجٜخٍ ٝآرخإْٛ ْٛ حُٔؾشًٕٞ عٔخٛخ حُٔؼ٠٘، ػٖ كخسؿش أعٔخء

 ٖٓ رسس ٓؼوخٍ طغظذن ٫ حُذخٍ، رٜزٙ حُظ٢ كخ٥ُٜش حُع٬ٍ، ٖٓ ٝؿ٤شْٛ أٗلغْٜ رٜخ كخذػٞح طغظذوٜخ، ٫

 حُؼزخدس،

 ؟ ظْٜآُٜ أعٔخء حٌُخكش٣ٖ حؽظن ؽ٢ء أ١ ٖٓ – ط

 ٖٓ  " ح٬ُص "  كغٔٞح رٜخ، ٓظصلش ٢ٛ أٝصخف ٖٓ ٓؾظوش أٜٗخ صػٔٞح ح٧عٔخء، رٜزٙ عٔٞٛخ حُظ٢ ح٧ٗذحد ٝٛزٙ 

 ػ٠ِ ٝطجش٣خ هللا أعٔخء ك٢ اُذخدح  " حُٔ٘خٕ "  ٖٓ  " ٓ٘خس "  ٝ  " حُؼض٣ض "  ٖٓ  " حُؼضٟ "ٝ  ُِؼزخدس، حُٔغظذن  " ح٩ُٚ " 

 ح٧ٝصخف ٛزٙ رط٬ٕ ٣ؼِْ ػوَ، ٖٓ ٓغٌش أد٠ٗ ُٚ ٖٓ كٌَ حُٔؼخ٢ٗ، ػٖ ٓظجشدس أعٔخء ٝٛزٙ رٚ، حُؾشى

  . ك٤ٜخ

 ؟ ٝجَ ػض هلل حٌُلخس حخظخس حُص٘ل٤ٖ أ١ – ط

 {  ُْ ٌُ شُ  أََُ ًَ َُُٚ  حَُز ْٗؼ٠َ َٝ   .  ؟ حُزٕ٘ٞ ٌُْٝ رضػٌْٔ، حُز٘خص هلل أطجؼِٕٞ  : أ١  { ح٧ُْ

ِْيَ  }؟ ػخدُش هغٔظْٜ ًخٕ َٛط ـ     ح طِ ش   اِرا َٔ     { ِظ٤َضٟ هِْغ

 هُْٜٞ ػٖ طؼخ٠ُ ]   ؟ حُخخُن ػ٠ِ حُٔخِٞم حُؼزذ طلع٤َ طوظع٢  [ هغٔش ٖٓ أػظْ ظِْ ٝأ١ ]  جخثشس، ظخُٔش  : أ١ 

 ًز٤ش ػِٞح

  {  ْٕ خء   ا٫َِ  ٢َِٛ  اِ َٔ َُٔٞٛخ أَْع ٤ْظُ َٔ ْْ  َع ْٗظُ ْْ  أَ ًُ آرَخُإ خ َٝ َٓ  ٍَ َْٗض ْٖ  رَِٜخ هللَاُ  أَ ِٓ   ٕ ِْطَخ  { ُع

 ؟حُذٌٔش ٓخ ٝ ( عِطخٕ  ٖٓ رٜخ هللا أٗضٍ ٓخ)  روُٞٚ ُٔشحدح ٓخ – ط

 د٣٘خ، ٣ظخز ٫ كخعذ، رخغَ كٜٞ عِطخٕ، ٖٓ رٚ هللا أٗضٍ ٓخ أٓش ًَٝ ٓزٛزٌْ، صذش ػ٠ِ ٝرشٛخٕ دجش ٖٓ 

 حُلخعذ، حُظٖ هُْٜٞ، ػ٠ِ دُْٜ ٝاٗٔخ ا٤ُٚ، رٛزٞح ٓخ رٚ ٣ظ٤وٕ٘ٞ ُزشٛخٕ، رٔظزؼ٤ٖ ٤ُغٞح أٗلغٜٔـ ك٢ ـ ْٝٛ

 ٣ٞٛ٧ظْٜ، حُٔٞحكوش ٝحُزذع حُؾشى، ٖٓ أٗلغْٜ طٜٞحٙ ٝٓخ حٌُخعذ، ٝحُجَٜ

 ؟ رُي ػ٠ِ  دجش  ٖٓ ُْٜ َٛ – ط

 ٝحُٜذٟ، حُؼِْ كوذ ٖٓ حُظٖ، حطزخػْٜ ٣وظع٢ ُْٜ ٓٞجذ ٫ أٗٚ ٝحُذخٍ 

َُوَذْ  } ح٣٥ش ٛزٙ ذرؼ دجش أٝ ػزس ٧دذ َٛ – ط َٝ  ْْ ْٖ  َجخَءُٛ ِٓ  ُْ ِٜ َُُْٜذٟ َسرِّ  ؟{ ح

 حُٔطخُذ ٝج٤ٔغ ٝحُ٘زٞس، حُظٞد٤ذ رخد ك٢ ٣شؽذْٛ حُز١  : أ١

 ح٧دُش ٖٓ ػ٤ِٚ ٝأهخّ حُٔوصٞد، ػ٠ِ ٝأدُٚ ٝأٝظذٚ، ر٤خٕ أًَٔ هللا ر٤ٜ٘خ هذ كٌِٜخ حُؼزخد، ا٤ُٜخ ٣ذظخؽ حُظ٢ 

 ٓخ ًخٕ ٝارح ٝحُزشٛخٕ، حُز٤خٕ رؼذ ٖٓ دجش ٫ٝ ػزس ٧دذ ٣زن كِْ حطزخػٚ، ُٝـ٤شْٛ ُْٜ ٣ٞجذ ٓخ ٝحُزشح٤ٖٛ،
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 أعلٚ ٖٓ حُذخٍ، ٛزٙ ػ٠ِ كخُزوخء حُغشٓذ١، ٝحُؼزحد ح٧رذ١ حُؾوخء ٜٝٗخ٣ظٚ حُظٖ، حطزخع ؿخ٣ظٚ ػ٤ِٚ، ْٛ

  . رؤٗلغْٜ ٣ٝـظشٕٝ ح٧ٓخ٢ٗ، ٣ظٕٔ٘ٞ رُي ٝٓغ حُظِْ، ٝأظِْ حُغلٚ،

 ؟ ٣ظ٠٘ٔ ٓخ ٌُِخرد ٣ذصَ َٛ – ط

   : كوخٍ رُي، ك٢ ًخرد ٝٛٞ ط٠٘ٔ ٓخ ُٚ ٣ذصَ أٗٚ صػْ ٖٓ ػ٠ِ طؼخ٠ُ أٌٗش ُٜٝزح

 {  ّْ ِٕ  أَ َْٗغخ خ ُِْ٪ِ َٓ ٠َ٘ َٔ ِٚ  طَ ح٠َُُٝ٧ْ ح٥ِْخَشسُ  كََِِِ َٝ }  

  . ٧ٛٞحثْٜ ٓٞحكوخ ٫ٝ ٧ٓخ٤ْٜٗ، ح٧ٓشطخرؼخ ك٤ِظ ٣ؾخء، ٖٓ ٣ٝٔ٘غ ٣ؾخء، ٖٓ ٜٓ٘ٔخ ك٤ؼط٢ 

  

[ ٕٙ ]   {  ْْ ًَ َٝ  ْٖ َِي   ِٓ حصِ  ك٢ِ َٓ َٝ خ َٔ ٢ِ٘ ٫َ  حَُغ ـْ ْْ  طُ ْٖ  ا٫َِ  َؽ٤ْجاخ َؽلَخَػظُُٜ ْٕ  رَْؼذِ  ِٓ َٕ  أَ ْٖ  هللَاُ  ٣َؤَْر َٔ ٣َْشَظ٠ ٣ََؾخءُ  ُِ َٝ }  

  ؟ ٝطؼخ٢ُ عزذخٗٚ هللا عٟٞ أدذ ٣٘لغ َٛ – ط

  هللا ػ٘ذ ُٚ ٝطؾلغ ط٘لؼٚ أٜٗخ ٝصػْ ٝؿ٤شْٛ، ح٬ُٔثٌش ٖٓ ؿ٤شٙ ػزذ ٖٓ ػ٠ِ ٌٓ٘شح طؼخ٠ُ ٣وٍٞ

٢ِ٘ ٫َ  }  ح٬ُٔثٌش، ًٝشحّ حُٔوشر٤ٖ، ح٬ُٔثٌش ٖٓ    : حُو٤خٓش ٣ّٞ ـْ ْْ  طُ  ٝطؼِن دػخٛخ ٖٓ طل٤ذ ٫  : أ١  { َؽ٤ْجاخ َؽلَخَػظُُٜ

 ٝسجخٛخ، رٜخ

  ؟ حُؾلخػش ؽشٝغ ٢ٛ ٓخ – ط

ْٖ  ا٫َِ  }   ْٕ  رَْؼذِ  ِٓ َٕ  أَ ْٖ  هللَاُ  ٣َؤَْر َٔ ٣َْشَظ٠ ٣ََؾخءُ  ُِ   : حُؾشغ٤ٖ حجظٔخع ٖٓ رذ ٫  : أ١  { َٝ

                . ُٚ حُٔؾلٞع ػٖ ٝسظخٙ  -ٕ                      حُؾلخػش، ك٢ طؼخ٠ُ ارٗٚ -ٔ

 حُؾش٣ؼش، صخدزٚ ك٤ٚ ٓٞحكوخ هللا، ُٞجٚ خخُصخ ًخٕ ٓخ ا٫ حُؼَٔ ٖٓ ٣وزَ ٫ أٗٚ حُٔظوشس، حُٔؼِّٞ ٖٝٓ

  . حُشحد٤ٖٔ أسدْ سدٔش أٗلغْٜ ػ٠ِ عذٝح ٝهذ حُؾخكؼ٤ٖ، ؽلخػش ٖٓ ُْٜ ٗص٤ذ ٫ ارح كخُٔؾشًٕٞ

  ؟ رخ٥خشس حُٔؾش٤ًٖ ا٣ٔخٕ ػذّ عزذ ٓخ  - ط 

 ػ٠ِ طجشأٝح رخ٥خشس ا٣ٔخْٜٗ ػذّ ٝرغزذ رخ٥خشس، ٣ئٕٓ٘ٞ ٫ حُز٣ٖ ُشعِٚ، حٌُٔزر٤ٖ رخهلل حُٔؾش٤ًٖ إٔ ٣ؼ٢٘

 سرْٜ ٣٘ضٛٞح كِْ[  هللا ر٘خص ح٬ُٔثٌش ]   : هُْٜٞ ٖٓ ُٝشعُٞٚ، هلل حُٔذخدس ٝح٧كؼخٍ ح٧هٞحٍ، ٖٓ ػ٤ِٚ، طجشأٝح ٓخ

 .اٗخػخ ا٣خْٛ طغ٤ٔظْٜ ػٖ ٣ٝجِْٞٛ ح٬ُٔثٌش ٣ٌشٓٞح ُْٝ ح٫ُٞدس، ػٖ

  ؟ ػِْٜٔ ٟٓذ ٝٓخ هُْٜٞ ك٢ حُٔؾش٤ًٖ د٤َُ ٓخ – ط

 ًِٚ حُؼِْ رَ ٝحُؼوٍٞ، حُلطش رُي ػ٠ِ دُض ٫ٝ سعُٞٚ، ػٖ ٫ٝ هللا، ػٖ ٫ ػِْ، رزُي ُْٜ ٤ُظ أٗٚ ٝحُذخٍ

 ُْٝ ٣ِذ ُْ حُز١ حُصٔذ، حُلشد ح٧دذ، حُٞحدذ ٧ٗٚ ٝحُصخدزش، ح٫ٝ٧د ػٖ ٓ٘ضٙ هللا ٝإٔ هُْٜٞ، ٗو٤ط ػ٠ِ دحٍ

َٕ  ٫َ  }  رخذٓظٚ هخثٕٔٞ هللا، ا٠ُ ٓوشرٕٞ ًشحّ ح٬ُٔثٌش ٝإٔ أدذ، ًلٞح ُٚ ٣ٌٖ ُْٝ ٣ُٞذ، خ هللَاَ  ٣َْؼُصٞ َٓ  ْْ َشُٛ َٓ  أَ
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 َٕ ٣َْلَؼُِٞ خ َٝ َٓ  َٕ ُشٝ َٓ  ؽ٤جخ، حُذن ٖٓ ٣ـ٢٘ ٫ حُز١ حُظٖ ٝٛٞ حُوز٤خ، حُوٍٞ رُي ك٢ ٣ظزؼٕٞ اٗٔخ ٝحُٔؾشًٕٞ  { ٣ُْئ

  . حُغخغؼش ٝحُزشح٤ٖٛ حُوخغؼش ح٧دُش ٖٓ حُٔغظلخد ح٤ُو٤ٖ ٖٓ ك٤ٚ رذ ٫ حُذن كبٕ

 ؟ حٌُخكش٣ٖ د٤خٍ سعُٞٚ هللا أٓش رٔخرح – ط

 طٜٞحٙ ٓخ ٝٓوصٞدْٛ، ؿشظْٜ ٝاٗٔخ حُذن، حطزخع ك٢ ُْٜ ؿشض ٫ أْٜٗ حُٔزًٞس٣ٖ ٛئ٫ء دأد ٛزح ًخٕ ُٝٔخ

 ٝحُ٘زؤ حُؼظ٤ْ، ٝحُوشإٓ حُذ٤ٌْ، حُزًش ٛٞ حُز١ رًشٙ، ػٖ ط٠ُٞ ػٖٔ رخ٩ػشحض سعُٞٚ هللا أٓش ٗلٞعْٜ،

  اسحدطٚ، ٓ٘ظ٠ٜ كٜزح حُذ٤ٗخ، حُذ٤خس ا٫ ٣شد ُْٝ حُ٘خكؼش، حُؼِّٞ ػٖ كؤػشض حٌُش٣ْ،

  ُٝزحطٜخ حُذ٤ٗخ ػ٠ِ ٓوصٞس كغؼ٤ْٜ ٣ش٣ذٙ، حُز١ ُِؾ٢ء ا٫ ٣ؼَٔ ٫ حُؼزذ إٔ حُٔؼِّٞ ٖٝٓ

 حرظذسٝٛخ، ع٘ذض غش٣ن  : ٝرؤ١ دصِٞٛخ، دصِض ٤ًق ٝؽٜٞحطٜخ،

    ؟ ػِْٜٞٓ ٣ؤخزٕٝ أ٣ٖ ٖٝٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٛٔش ٢ٛ ٓخ(  حُؼِْ ٖٓ ٓزِـْٜ رُي)  هُٞٚ

 ٝحُؼوٍٞ، ح٧ُزخد أُٝٞ رٜخ، حُٔصذهٕٞ رخ٥خشس، حُٔئٕٓ٘ٞ ٝأٓخ ٝؿخ٣ظٚ، ػِْٜٔ ٓ٘ظ٠ٜ ٛزح  : أ١ 

 ـ سعُٞٚ ٝع٘ش هللا ًظخد ٖٓ حُٔؤخٞر حُؼِْ ٝٛٞ ٝأجِٜخ، حُؼِّٞ أكعَ ٝػِْٜٞٓ ح٥خشس، ُِذحس ٝاسحدطْٜ كٜٔظْٜ

  ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ

 ؟ ٣غظذن حُٜذح٣ش حُز١ ٖٓ – ط

 عز٤َ ػٖ ك٤عَ ٣ٝخزُٚ، ٗلغٚ، ا٠ُ ك٤ٌِٚ رُي ٣غظذن ٫ ٖٓٔ ك٤ٜذ٣ٚ، حُٜذح٣ش ٣غظذن رٖٔ أػِْ طؼخ٠ُ ٝهللا

  هللا،

َٕ  }   : طؼخ٠ُ هخٍ ُٜٝزح َٞ  َسرَيَ  اِ ُٛ  ُْ ْٖ  أَْػَِ َٔ ََ  رِ ْٖ  َظ ِٚ  َػ َٞ  َعز٤ِِِ ُٛ َٝ  ُْ ِٖ  أَْػَِ َٔ ْٛظََذٟ رِ  حُٔذَ ٣ؼِْ د٤غ كعِٚ ك٤عغ  { ح

  . رٚ ح٬ُثن

 ؟ ٝح٥خشس ُِذ٤ٗخ هللا ِٓي ػ٤ِٚ ٣ظشطذ حُز١ ٓخ – ط 

 هلل، ِٓي ٝح٧سض حُغٔخٝحص ك٢ ٖٓ ج٤ٔغ ٝإٔ ٝح٥خشس، حُذ٤ٗخ رِٔي حُٔظلشد حُِٔي، ٓخُي أٗٚ طؼخ٠ُ ٣خزش

 ٣ٝؤٓشْٛ ؽشػٚ، ػ٤ِْٜ ٣ٝجش١ هذسٙ، ك٤ْٜ ٣٘لز ٝٓٔخ٤ٌُٚ، ػز٤ذٙ ك٢ حُؼظ٤ْ، حُِٔي طصشف ك٤ْٜ ٣ظصشف

 أعخإٝح حُز٣ٖ ٤ُجض١ حُؼخص٢، ٣ٝؼخهذ حُٔط٤غ، ك٤ؼ٤ذ ، [ ػ٘ٚ ]  ٜٝٗخْٛ رٚ أٓشْٛ ٓخ ػ٠ِ ٣ٝجض٣ْٜ ٣ٜٝ٘خْٛ،

 حُز٤ِـش رخُؼوٞرش حُؾش أػٔخٍ ٖٓ ػِٔٞح رٔخ دٝٗٚ كٔخ حٌُلش ٖٓ حُغ٤جخص حُؼَٔ

٣َْجِض١َ  }  َٝ  َٖ   { أَْدَغُ٘ٞح حَُِز٣

   حُٔ٘خكغ رؤٗٞحع هللا، خِن ا٠ُ ٝأدغ٘ٞح طؼخ٠ُ، هللا ػزخدس ك٢ 

ُُْذْغ٠َ٘ } روُٞٚ حُٔشحد ٓخ – ط  ؟ { رِخ

 حُج٘ش ر٘ؼ٤ْ ٝحُلٞص سرْٜ، سظخ ٝأجِٚ رُي ٝأًزش ٝح٥خشس، حُذ٤ٗخ ك٢ حُذغ٘ش رخُذخُش  : أ١ 
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 ؟ أدغ٘ٞح حُز٣ٖ صلخص ٢ٛ ٓخ – ط

َٖ  }   : كوخٍ ٝصلْٜ رًش ػْ َٕ  حَُِز٣ زَخثِشَ  ٣َْجظَِ٘زُٞ ًَ  ِْ ْػ حِدؼَ  ح٩ِْ َٞ ُْلَ ح َٝ }  

 حٌُزخس، حُٔذشٓخص ٣ٝظشًٕٞ حُزٗٞد، ًزخثش ٖٓ طشًٜخ ٣ٌٕٞ حُظ٢ حُٞحجزخص، ٖٓ رٚ هللا أٓشْٛ ٓخ ٣لؼِٕٞ  : أ١ 

 ا٫َِ  } روُٞٚ حُٔوصٞد ٓخ – ط  حُؼظ٤ٔش، حُزٗٞد ٖٓ رُي ٝٗذٞ ٝحُوظَ، حُشرخ، ٝأًَ حُخٔش، ٝؽشد ًخُضٗخ،

 َْ َٔ   ؟{ حَُِ

 حُ٘ذسس ٝجٚ ػ٠ِ حُٔشس، رؼذ حُٔشس حُؼزذ، رٜخ ٣ِْ حُظ٢ أٝ ػ٤ِٜخ، صخدزٜخ ٣صش ٫ حُظ٢ حُصـخس، حُزٗٞد ٢ٛٝ 

 رخُٞحجزخص ح٩ط٤خٕ ٓغ ٛزٙ كبٕ حُٔذغ٤ٖ٘، ٖٓ ٣ٌٕٞ إٔ ٖٓ ُِؼزذ ٓخشجخ ػ٤ِٜخ ح٩هذحّ ٓجشد ٤ُظ كٜزٙ ٝحُوِش،

 .       ؽ٢ء ًَ ٝعؼض حُظ٢ هللا ٓـلشس طذض طذخَ حُٔذشٓخص، ٝطشى

َٕ  }   هُٞٚ د٫ُش ٓخ – ط حِعغُ  َسرَيَ  اِ لَِشسِ  َٝ ـْ َٔ ُْ  ؟{ ح

 ظٜشٛخ ػ٠ِ طشى ُٝٔخ ح٧سض، ػ٠ِ حُغٔخء ُغوطض ٝدِٔٚ ػلٞٙ ٫ُٞٝ ٝحُؼزخد، حُز٬د ٌُِٜض ٓـلشطٚ ك٫ِٞ 

  ا٢ُ ٝسٓعخٕ حُجٔؼش، ا٠ُ ٝحُجٔؼش حُخٔظ، حُصِٞحص )   :ـ  ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ حُ٘ز٢ هخٍ ُٜٝزح  . دحرش ٖٓ

  ( حٌُزخثش حجظ٘زض ٓخ ر٤ٜٖ٘، ُٔخ ٌٓلشحص سٓعخٕ،

  ؟( حُٔـلشس ٝحعغ سري إ  ) ُوُٞٚ(  ح٧سض ٖٓ أٗؾؤًْ ار رٌْ أػِْ ٛٞ)  هُٞٚ ٓ٘خعزش ٓخ – ط

 ًؼشس ٖٝٓ رٚ، هللا أٓشًْ ٓٔخ ًؼ٤ش ػٖ ٝحُخٞس، حُعؼق ٖٓ ػ٤ِٚ، جزٌِْ ٝٓخ ًِٜخ، رؤدٞحٌُْ أػِْ  طؼخ٠ُ ٛٞ

 ٌْٓ٘ ٓؾخٛذ ٓٞجٞد ٝحُعؼق حُو٣ٞش، حُٔٞحٗغ ٝػذّ ا٤ُٜخ، حُجٞحرد ًٝؼشس حُٔذشٓخص، رؼط ا٠ُ حُذٝحػ٢

 أٝجذ هذ طؼخ٠ُ هللا ًخٕ ٝإ ك٤ٌْ، ٓٞجٞدح ٣ضٍ ُْٝ أٜٓخطٌْ، رطٕٞ ك٢ ً٘ظْ ٝار ح٧سض، ٖٓ هللا أٗؾخًْ د٤ٖ

 ٝحُجٞد ح٤ُٜ٩ش حُذٌٔش ٗخعزض ٛزٙ، رؤدٞحٌُْ طؼخ٠ُ كِؼِٔٚ ٣ضٍ، ُْ حُعؼق ٌُٖٝ رٚ، أٓشًْ ٓخ ػ٠ِ هٞس ك٤ٌْ

 ارح خصٞصخ ٝحُٔآػْ، حُجشحثْ ػٌْ٘ ٣ٝض٣َ ربدغخٗٚ، ٣ٝـٔشًْ ٝػلٞٙ، ٝٓـلشطٚ رشدٔظٚ ٣ظـٔذًْ إٔ حُشرخ٢ٗ،

 حُزٗٞد ٖٓ ٝكشحسٙ ح٥ٗخص، أًؼش ك٢ ا٤ُٚ ٣وشد ك٤ٔخ ٝعؼ٤ٚ ح٧ٝهخص، ج٤ٔغ ك٢ سرٚ ٓشظخس ٓوصٞدٙ حُؼزذ ًخٕ

 أسدْ حُشحد٤ٖٔ ٝأسدْ ح٧ًش٤ٖٓ أًشّ طؼخ٠ُ هللا كبٕ حُلِظش، رؼذ حُلِظش ٓ٘ٚ طوغ ػْ ٫ٞٓٙ، ػ٘ذ رٜخ ٣ظٔوض حُظ٢

 أدٞحُٚ ج٤ٔغ ك٢ ُٚ هللا ٣ٌٕٞ ٝإٔ هش٣زخ سرٚ ٓـلشس ٖٓ ٣ٌٕٞ إٔ ٛزح ُٔؼَ رذ ك٬ رُٞذٛخ، حُٞحُذس ٖٓ رؼزخدٙ

 .ٓج٤زخ

ٞح ك٬ََ  }   طؼخ٠ُ هُٞٚ ٓخ د٫ُش – ط ًُّ ٌُْ طَُض ْٗلَُغ  ؟{ أَ

 حُظٔذح ٝجٚ ػ٠ِ رطٜخسطٜخ حُ٘خط طخزشٕٝ  : أ١ 

 {  َٞ ُٛ  ُْ ِٖ  أَْػَِ َٔ   { حطَو٠َ رِ

 ٣ـٕ٘ٞ ك٬ حُ٘خط، ٝأٓخ ٝطوٟٞ، رش ٖٓ ك٤ٚ ٓخ ػ٠ِ حُٔجخص١ ػ٤ِٚ، حُٔطِغ ٛٞ ٝهللا حُوِذ، ٓذِٜخ حُظوٟٞ، كبٕ ]  

  .  [ ؽ٤جخ هللا ٖٓ ػٌْ٘
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   ؟(  أكشأ٣ض)  روُٞٚ هللا حعظٌ٘ش ٓخرح – ط  

  ؟ ػ٘ٚ ٝأػشض رُي ػٖ كظ٠ُٞ ٝطٞد٤ذٙ، سرٚ رؼزخدس أٓش ٖٓ دخُش هزخ  { أَكََشأ٣َْضَ  }   : طؼخ٠ُ ٣وٍٞ 

  . ٣ٝٔ٘غ ٣ٌٝذٟ ٣زخَ رَ ػ٤ِٚ، ٣غظٔش ٫ كبٗٚ حُو٤َِ، حُؾ٢ء، رزؼط ٗلغٚ عٔذض كبٕ

 ٝٓغ حُٔؼشٝف، كؼَ ػ٠ِ حُؼزٞص ٝػذّ حُطخػش، ػٖ حُظ٢ُٞ غزؼٚ رَ ٝغز٤ؼش ُٚ عج٤ش ٤ُظ حُٔؼشٝف كبٕ

  . رٜخ هللا أٗضُٜخ حُظ٢ ٓ٘ضُظٜخ ؿ٤ش ٣ٝ٘ضُٜخ ٗلغٚ، ٣ض٢ً كٜٞ ٛزح،

 ؟ حُـ٤ذ ػِْ ادػخء رط٬ٕ ػ٠ِ حُذ٤َُ ٓخ – ط 

 (  ٣شٟ كٜٞ حُـ٤ذ ػِْ أػ٘ذٙ) 

 ػِْ هذ ٧ٗٚ حُٞحهغ، ٛٞ ًٔخ ٝحُظض٤ًش ح٩عخءس ر٤ٖ حُجٔغ ػ٠ِ ٓظجشة هللا، ػ٠ِ ٓظوٍٞ ٛٞ أّ رٚ، ٣ٝخزش حُـ٤ذ 

 حُ٘ز٢ ٣ذ ػ٠ِ حُظ٢ حُـ٤ذ ػِْ ػٖ حُوخغؼش كخ٩خزخسحص رُي حدػ٠ أٗٚ هذس ُٞ ٝأٗٚ حُـ٤ذ، ٖٓ ػِْ ػ٘ذٙ ٤ُظ أٗٚ

  . رط٬ٗٚ ػ٠ِ د٤َُ ٝرُي هُٞٚ، ٗو٤ط ػ٠ِ طذٍ حُٔؼصّٞ،

 {  ّْ ْْ  أَ خ }  حُٔذػ٢ ٛزح  { ٣َُ٘زَؤ َُ َٔ َٞع٠ ُصُذقِ  ك٢ِ رِ ُٓ  َْ ٤ِٛ اِْرَشح ك٠َ حَُِز١ َٝ َٝ }  

                                               ؟(  ٝك٢ حُز١ ٝارشح٤ْٛ) هُٞٚ ٓؼ٠٘ ٓخ – ط

 ٝكشٝػٚ، حُذ٣ٖ ٝأصٍٞ حُؾشحثغ ٖٓ رٚ ٝأٓشٙ رٚ، هللا حرظ٬ٙ ٓخ رج٤ٔغ هخّ  : أ١

 ؟ أٜٛٔخ ٓخ أدٌخّ ح٠ُٝ٧ حُصذق ك٢ هللا رًش  - ط

 ُٚ ك٤ِظ ٝحُغ٤ت، حُذغٖ ػِٔٚ ُٚ ػخَٓ ًَ  : أ١   : روُٞٚ هللا رًشٙ ٓخ أٜٛٔخ ٖٓ ًؼ٤شس أدٌخّ حُصذق  طِي ٝك٢

 رٗزخ أدذ ػٖ أدذ ٣ظذَٔ ٫ٝ ؽ٢ء، ٝعؼ٤ْٜ ؿ٤شٙ ػَٔ ٖٓ

 {  َٕ أَ فَ  َعْؼ٤َُٚ  َٝ ْٞ   { ٣َُشٟ َع

 .ع٤جش ٖٓ دغ٘ٚ ك٤ٔ٤ض ح٥خشس ك٢ 

َْ  }  - ط َُْجَضحءَ  ٣ُْجَضحُٙ  ػُ ك٠َ ح ْٝ  ٠؟أٝك  جضحء ٣ٌٕٞ ٤ًق { ح٧َْ

 جضحء رذغزٚ، ٝحُٔؾٞد رخُغٞأٟ، حُخخُص ٝحُغ٤ت رخُذغ٠٘، حُخخُص حُذغٖ حُؼَٔ ُج٤ٔغ حُٔغظٌَٔ  : أ١ 

 ٖٓ ِٓٔٞءس هِٞرْٜ ٝإ حُ٘خس، ٤ُذخِٕٞ حُ٘خس أَٛ إ دظ٠ ػ٤ِٚ، هللا ٝطذٔذ ًِٜخ، حُخ٤ِوش ٝادغخٗٚ رؼذُٚ طوش

 .حُٔٞحسد ؽش ٝأٝسدٝٛخ أٗلغْٜ أٝصِٞح حُز٣ٖ ٝأْٜٗ أٗلغْٜ، ٝٓوض حُذٌٔش رٌٔخٍ ُٚ ٝح٩هشحس سرْٜ، دٔذ

  ؟ عؼ٢ ٓخ ُ٪ٗغخٕ ٤ُظ ٝإٔ روُٞٚ حعظذٍ رحرٔخ – ط

  ( عؼ٢ ٓخ ُ٪ٗغخٕ ٤ُظ ٝإٔ )  : طؼخ٠ُ روُٞٚ حعظذٍ ٝهذ
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ْٕ  }   : هخٍ هللا ٧ٕ هخُٞح ٨ُٓٞحص ٫ٝ ٨ُد٤خء اٛذحإٛخ ٣ل٤ذ ٫ حُوشد إٔ ٣شٟ ٖٓ  أَ ِٕ  ٤َُْظَ  َٝ َْٗغخ خ ُِْ٪ِ   { َعَؼ٠ َٓ

 ٓخ ا٫ ُ٪ٗغخٕ ٤ُظ أٗٚ ػ٠ِ طذٍ اٗٔخ ح٣٥ش كبٕ ٗظش، ح٫عظذ٫ٍ ٛزح ٝك٢ ُزُي، ٓ٘خف ا٤ُٚ ؿ٤شٙ عؼ٢ كٞصٍٞ

 ُٚ، حُـ٤ش رُي أٛذحٙ ارح ؿ٤شٙ، رغؼ٢ ٣٘ظلغ ٫ أٗٚ ػ٠ِ ٣ذٍ ٓخ ك٤ٜخ ٤ُٝظ ك٤ٚ، خ٬ف ٫ دن ٝٛزح ر٘لغٚ، عؼ٠

 حُـ٤ش ُٚ ٝٛزٚ ٓخ ٣ِٔي ٫ إٔ رُي، ٖٓ ٣ِضّ ٫ٝ ٣ذٙ، ٝطذض ٌِٓٚ ك٢ ٛٞ ٓخ ا٫ حُٔخٍ ٖٓ ُ٪ٗغخٕ ٤ُظ أٗٚ ًٔخ

  . ٣ٌِٔٚ حُز١ ٓخُٚ ٖٓ

َٕ  }  - ط أَ ْ٘ظ٠ََٜ َسرِّيَ  ا٠َُِ َٝ ُٔ ُْ   ؟ عزذخٗٚ ا٤ُٚ ٣٘ظ٢ٜ حُز١ ٓخ  { ح

 كب٤ُٚ دخٍ، ًَ ك٢ حُٔ٘ظ٠ٜ هللا ٝا٠ُ ٝحُ٘ؾٞس، رخُزؼغ ٝحُخ٬ثن ح٧ؽ٤خء طص٤ش ٝا٤ُٚ ح٧ٓٞس، ط٘ظ٢ٜ ا٤ُٚ  : أ١

 حٌُٔخٍ ٝعخثش ٝحُشدٔش ٝحُذٌْ، حُؼِْ ٣٘ظ٢ٜ

أََُٗٚ  } روُٞٚ حُٔوصٞد ٓخ – ط َٝ  َٞ ٠ٌَ أَْظَذيَ  ُٛ أَْر  ؟ { َٝ

 ٝٛٞ ، [ ٝحُذضٕ ]  ٝحُْٜ ٝحُغشٝس ٝحُلشح ٝحُؾش، حُخ٤ش ٝٛٞ ٝحُزٌخء، حُعذي أعزخد أٝجذ حُز١ ٛٞ  : أ١ 

 رُي، ك٢ حُزخُـش حُذٌٔش ُٚ عزذخٗٚ

 ؟ عزذخٗٚ هللا طلشد رٔخرح – ط

أََُٗٚ  }  َٝ  َٞ خصَ  ُٛ َٓ أَْد٤َخ أَ َٝ }  

 رظِي ٣ٝجخص٣ْٜ ٓٞطْٜ، رؼذ ع٤ؼ٤ذْٛ ٜٝٗخْٛ، ٝأٓشْٛ حُخِن أٝجذ ٝحُز١ ٝح٩ػذحّ، رخ٣٩جخد حُٔ٘لشد ٛٞ  : أ١ 

  . حُذ٤ٗخ دحس ك٢ ػِٔٞٛخ حُظ٢ ح٧ػٔخٍ

أََُٗٚ  }  ِٖ  َخَِنَ  َٝ َج٤ْ ْٝ  حُضٝج٤ٖ؟  كغش هللا  رٔخرح – ط { حَُض

ًَشَ  }   : روُٞٚ  كغشٛخ ْٗؼ٠َ حَُز ح٧ُْ   رخِوٜخ، حُٔ٘لشد كٜٞ ٝر٤ٜٜٔخ، ٗخغوٜخ حُذ٤ٞحٗخص، ُج٤ٔغ ؽخَٓ ج٘ظ حعْ ٝٛزح  { َٝ

 ؟(  ط٠٘ٔ ارح ٗطلش ٖٓ)  هُٞٚ ٣ذٍ ٓخرح ػ٢ِ – ط

 صـ٤شٛخ حُذ٤ٞحٗخص، طِي أٝجذ د٤غ حُؼظ٤ٔش، رخُؼضس ٝحٗلشحدٙ هذسطٚ ًٔخٍ ػ٠ِ ح٧دُش أػظْ ٖٓ ٝٛزح 

 ا٠ُ آخ ٜٓ٘خ ح٥د٢ٓ صخس ػْ رِـض، ٓخ رِـض دظ٠ ًِٜٝٔخ، ٗٔخٛخ ػْ ٤ٜٖٓ، ٓخء ٖٓ ظؼ٤لش ٗطلش ٖٓ ًٝز٤شٛخ

  . عخك٤ِٖ أعلَ ك٢ حُذخ٫ص أد٠ٗ ا٠ُ ٝآخ ػ٤٤ِٖ، أػ٠ِ ك٢ حُٔوخٓخص أسكغ

  ؟ رخُزذحءس هللا حعظذٍ رٔخرح

 ػ٠ِ ٣ٝجخص٣ْٜ ح٤ُٔوخص، ٤ُّٞ ٣ٝجٔؼْٜ ح٧جذحع، ٖٓ حُؼزخد ك٤ؼ٤ذ    : كوخٍ ح٩ػخدس، ػ٠ِ رخُزذحءس حعظذٍ ُٜٝزح

  . ٝحُغ٤جخص حُذغ٘خص

أََُٗٚ  }  َٝ  َٞ أَْه٠َ٘ أَْؿ٠َ٘ ُٛ َٝ }  
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الــــنـــــجـــــمسورة   

  ؟ ٓخ د٫ُش هُٞٚ " أؿ٠٘ ٝأه٠٘" – ط

 أكخد  : أ١ ٝأه٠٘ ٝؿ٤شٛخ، حُذشف ٖٓ حٌُٔخعذ، ٝأٗٞحع حُظجخسحص ٖٓ ٓؼخؽْٜ أٓش رظ٤غ٤ش حُؼزخد أؿ٠٘  : أ١ 

 ػ٠ِ ٗؼٔٚ ٖٓ ٝٛزح ح٧ػ٤خٕ، ٖٓ ٌُؼ٤ش ٝٓخ٤ٌُٖ ُٜخ، ٓوظ٤ٖ٘ رٚ ٣ص٤شٕٝ ٓخ أٗٞحػٜخ، رج٤ٔغ ح٧ٓٞحٍ ٖٓ ػزخدٙ

 ُٚ ؽش٣ي ٫ ٝدذٙ ٣ٝؼزذٝٙ ٣ؾٌشٝٙ، إٔ ُِؼزخد ٣ٞجذ ٝٛزح طؼخ٠ُ ٓ٘ٚ حُ٘ؼْ ج٤ٔغ إٔ ػزخدٙ

أََُٗٚ  }  هُٞٚ ك٢ رخُؾؼشٟ حُٔوصٞد ٓخ -ط  َٝ  َٞ ْؼَشٟ َسدُّ  ُٛ  ؟{ حُؾِّ

 ٧ٕ ؽ٢ء، ًَ سد ًخٕ ٝإ رخُزًش، هللا ٝخصٜخ رخُٔشصّ، حُٔغٔخس حُؼزٞس، رخُؾؼشٟ حُٔؼشٝف حُ٘جْ ٢ٛٝ

 طظخز ك٤ٌق ٓخِٞم، ٓذرش ٓشرٞد حُٔؾشًٕٞ ٣ؼزذٙ ٓخ ج٘ظ إٔ طؼخ٠ُ كؤخزش حُجخ٤ِٛش، ك٢ ػزذ ٓٔخ حُ٘جْ ٛزح

 .هللا ٓغ اُٜخ

أََُٗٚ  } - ط  َِْٛيَ  َٝ ح أَ  ؟أٌِْٜٛ ٝرٔخرح ػخد ْٛ ٖٓ  { ح٠َُُٝ٧ْ َػخدا

 ػخط٤ش صشصش رش٣خ هللا كؤٌِْٜٛ ٛٞدح، ًزرٞح د٤ٖ حُغ٬ّ، ػ٤ِٚ ٛٞد هّٞ ْٝٛ 

 ؟ ا٤ُْٜ رؼؼٜخ حُظ٢ آ٣ظْٜ ٢ٛ ٝٓخ ػٔٞد ْٛ ٖٓ – ط

ٞدَ  }  ُٔ ػَ  آ٣ش، حُ٘خهش ا٤ُْٜ هللا كزؼغ كٌزرٞٙ، ػٔٞد ا٠ُ هللا أسعِٚ حُغ٬ّ، ػ٤ِٚ صخُخ هّٞ  { َٝ

خ }  طؼخ٠ُ، هللا كؤٌِْٜٛ ًٝزرٞٙ، كؼوشٝٛخ  َٔ   آخشٙ ػٖ هللا أٌِْٜٛ رَ أدذح، ْٜٓ٘  { أَْرو٠َ كَ

 ؟ أٌِْٜٛ رح رٔخ  ( ٝأغـ٢ أظِْ ْٛ ًخٗٞح اْٜٗ هزَ ٖٓ ٗٞح ٝهّٞ) – ط

              ح٤ُْ ك٢ ٝأؿشهْٜ هللا كؤٌِْٜٛ ح٧ْٓ، ٛئ٫ء ٖٓ 

شَ  } ْٛ ٖٓ – ط  ٌَ ْئطَلِ ُٔ ُْ ح  ؟  { َٝ

   حُغ٬ّ ػ٤ِٚ ُٞغ هّٞ ْٝٛ

ٟ } روُٞٚ حُٔشحد ٓخ َٞ ْٛ  ؟  { أَ

 ٖٓ دجخسس ػ٤ِْٜ ٝأٓطش أػ٬ٛخ، د٣خسْٛ أعلَ هِذ حُؼخ٤ُٖٔ، ٖٓ أدذح رٚ ػزد ٓخ رؼزحد هللا أصخرْٜ  : أ١ 

  . عج٤َ

َؾخَٛخ }  هُٞٚ ك٢ ٣ـؾخٛخ حُز١ ٓخ – ط ـَ خ كَ  ؟ { َؿَؾ٠ َٓ

  . ٝصلٚ ٣ٌٖٔ ٫ ػظ٤ْ ؽ٢ء  : أ١ ؿؾ٠ ٓخ حُٞخ٤ْ ح٤ُ٧ْ حُؼزحد ٖٓ ؿؾ٤ٜخ  : أ١ 

خَسٟ َسرِّيَ  آ٫َءِ  كَزِؤ١َِّ  }  َٔ   { طَظَ

 رخُؼزخد كٔخ حُٞجٞٙ، ٖٓ رٞجٚ حُؾي طوزَ ٫ ظخٛشس هللا ٗؼْ كبٕ  ؟ ح٩ٗغخٕ أ٣ٜخ طؾي ٝكعِٚ هللا ٗؼْ  : كزؤ١  : أ١ 

  . ٛٞ ا٫ حُ٘وْ ٣ذكغ ٫ٝ طؼخ٠ُ، ٓ٘ٚ ا٫ ٗؼٔش ٖٓ
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َٖ  َِٗز٣ش   ََٛزح }   هُٞٚ د٫ُش ٓخ – ط  ؟{ ح٠َُُٝ٧ْ حُُُّ٘زسِ  ِٓ

 حُغخرو٤ٖ، حُشعَ ٖٓ طوذٓٚ هذ رَ حُشعَ، ٖٓ رزذع ٤ُظ هللا، ػزذ رٖ ٓذٔذ حُٜخؽ٢ٔ حُوشؽ٢ حُشعٍٞ ٛزح  : أ١ 

  ؟ دػٞطٚ طزطَ دجش ٝرؤ١  ؟ سعخُظٚ طٌ٘ش ؽ٢ء ك١٨ ا٤ُٚ، دػخ ٓخ ا٠ُ ٝدػٞح

 رخُوشإٓ ٣ؤص أُْ  ؟ ؽش ًَ ػٖ ٝح٢ُٜ٘ خ٤ش ًَ ا٠ُ دػٞطٚ أ٤ُغض حٌُشحّ، حُشعَ أخ٬م  [ أػ٬ ]  أخ٬هٚ أ٤ُغض

 هزِٚ ٖٓ ًزد ٖٓ هللا ٣ِٜي أُْ  ؟ د٤ٔذ د٤ٌْ ٖٓ ط٘ض٣َ خِلٚ، ٖٓ ٫ٝ ٣ذ٣ٚ ر٤ٖ ٖٓ حُزخغَ ٣ؤط٤ٚ ٫ حُز١ حٌُش٣ْ

 حُـش ٝهخثذ حُٔظو٤ٖ، ٝآخّ حُٔشع٤ِٖ، ع٤ذ ُٔذٔذ حٌُٔزر٤ٖ ػٖ حُؼزحد ٣ٔ٘غ حُز١ كٔخ  ؟ حٌُشحّ حُشعَ ٖٓ

  ؟ حُٔذج٤ِٖ

   ؟ { ح٥ِْصكَشُ  أَِصكَضِ  }  هُٞٚ ٓؼ٠٘ ٓخ – ط

    . ػ٬ٓخطٜخ ٝرخٗض ٝهظٜخ، ٝدٗخ حُو٤خٓش، هشرض  : أ١ 

 ؟ ًخؽلش هللا ُؼزحد َٛ – ط

  . رٚ حُٔٞػٞد حُؼزحد ٝجخءْٛ حُو٤خٓش أطض ارح  : أ١ 

 ؟ كؼِٞح ٝٓخرح حٕءحُوش عٔخػْٜ ػ٘ذ ػ٤ِْٜ حُٞحجذ ٓخ – ط

  : كوخٍ حٌُش٣ْ، حُوشإٓ ٖٓ رٚ جخء ُٔخ حٌُٔزر٤ٖ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ص٠ِ ـ ٓذٔذ حُشعٍٞ ُشعخُش حٌُٔ٘ش٣ٖ طٞػذ ػْ

 {  ْٖ ِٔ َُْذِذ٣غِ  ََٛزح أَكَ َٕ  ح   { طَْؼَجزُٞ

 حُٔخخُلش ح٧ٓٞس ٖٓ ٝطجؼِٞٗٚ ٓ٘ٚ، طظؼجزٕٞ ٝأؽشكٚ ٝأكعِٚ ح٬ٌُّ خ٤ش ٛٞ حُز١ حُذذ٣غ ٛزح أكٖٔ  : أ١  ؟  

 ارح حُز١ حُذذ٣غ كٜٞ ٝا٫ ٝػ٘خدْٛ، ٝظ٬ُْٜ جِْٜٜ ٖٓ ٛزح  ؟ حُٔؼشٝكش  [ ٝحُذوخثن ]  ٨ُٓٞس حُخخسهش ُِؼخدس

 جزَ ػ٠ِ أٗضٍ ُٞ حُز١ حُؼظ٤ْ، حُوشإٓ ٝٛٞ رخُٜضٍ، ٤ُظ حُز١ حُلصَ حُوٍٞ كٜٞ ه٫ٞ هخٍ ٝارح صذم، دذع

 ٝحُز١ ٣ٝو٤٘خ ٝا٣ٔخٗخ ٝػزخطخ، ٝطغذ٣ذح ٝػو٬، سأ٣خ ح٧د٬ّ ر١ٝ ٣ض٣ذ حُز١ هللا، خؾ٤ش ٖٓ ٓظصذػخ خخؽؼخ ُشأ٣ظٚ

  . ٝظ٬ُٚ ٝعلٜٚ ٓ٘ٚ، طؼجذ ٖٓ ػوَ ٖٓ حُؼجذ ٣٘زـ٢

 {  َٕ ٌُٞ طَْعَذ َٝ  ٫َ َٝ  َٕ ٌُٞ  حُ٘لٞط، ٓ٘ٚ طظؤػش إٔ ٣٘زـ٢ حُز١ إٔ ٓغ رٚ، ٝح٫عظٜضحء حُعذي طغظؼِٕٔٞ  : أ١  { طَْز

 حُؼ٤ٕٞ، ُٚ ٝطز٢ٌ حُوِٞد، ُٚ ٝط٤ِٖ

 حُصخدهش حُذغ٘ش ٧خزخسٙ ٝحُظلخطخ ٝٝػ٤ذٙ، ُٞػذٙ ٝاصـخء ٤ٜٗٝٚ، ٧ٓشٙ عٔخػخ

ْْ  } هُٞٚ ٓؼ٠٘ ٓخ – ط   ْٗظُ أَ َٝ  َٕ ُذٝ ِٓ  ؟  { َعخ

 ج٤ٔغ ك٢ سظخٙ ٝغِزظْ هللا ػزذطْ كِٞ ٝأد٣خٌْٗ ػوٌُْٞ هِش ٖٓ ٝٛزح طذرشٙ، ػٖ ٫ٕٛٞ ػ٘ٚ، ؿخكِٕٞ  : أ١

 ح٧ُزخد، أُٝٞ ٜٓ٘خ ٣ؤٗق حُظ٢ حُٔؼخرش رٜزٙ ً٘ظْ ُٔخ ح٧دٞحٍ
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  ؟(  ٝحػزذٝٙ هلل كخعجذٝح  ) طؼخ٠ُ هُٞٚ  ٣ذٍ ٓخرح ػ٠ِ  - ط

 ُٚ، ٝحُخعٞع هلل حُخؾٞع ُزٜخ كبٕ ُٝزٜخ، حُؼزخدس عش ٝأٗٚ كعِٚ ػ٠ِ رُي ٤ُذٍ خصٞصخ، هلل رخُغجٞد ح٧ٓش  

 ح٤ُٜٔ٘ش ح٧سض ػ٠ِ أػعخثٚ أؽشف ٣ٝجؼَ ٝرذٗٚ، هِزٚ ٣خعغ كبٗٚ حُؼزذ رٜخ ٣خعغ دخُش أػظْ ٛٞ ٝحُغجٞد

  . ح٧هذحّ ٝغء ٓٞظغ

 ؟(  ٝحػزذٝٙ)  ح٧ٓش ٣ل٤ذٙ حُز١ ٓخ – ط

  . ٝحُزخغ٘ش حُظخٛشس ٝح٧هٞحٍ ح٧ػٔخٍ ٖٓ ٣ٝشظخٙ هللا ٣ذزٚ ٓخ ُج٤ٔغ حُؾخِٓش ػٔٞٓخ، رخُؼزخدس أٓش ػْ 

  

 لمسبث بيبويت:

 ()د.فاضم انسايشائً(11إىل اآليت  1املعشاج: )سىسة اننجى يٍ اآليت 

ٌُوَحى قال تعالى : )َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى * َما   ًٌ نِطُق َعِن اْلَهَوى * إِْن ُهَو إَِّلَّ َوْح ٌَ َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى * َوَما 

ٍة َفاْسَتَوى * َوُهَو بِاْْلُفُِق اْْلَْعلَى * ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى * َفَكاَن َقابَ  ِن ََْو ََْدَنى * * َعلََّمُه َشِدٌُد اْلقَُوى * ُذو ِمرَّ ٌْ  َقْوَس

ٌََرى * َولََقْد َرآهُ َنْزلًَة َُخْ َفأَْوَحى  َرى * ِعنَد إِلَى َعْبِدِه َما ََْوَحى * َما َكَذَب اْلفَُؤاُد َما َرََى * َََفُتَماُروَنُه َعلَى َما 

ْغَشى * َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما ٌَ ْدَرَة َما  ْغَشى السِّ ٌَ ُة اْلَمأَْوى * إِْذ  َطَغى * لََقْد َرََى ِمْن  ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى * ِعنَدَها َجنَّ

اِت َربِِّه اْلُكْبَرى *( ٌَ  آ

 : ((2))ما ضلّ صاحبكم وما غوى 

قصد َو عن غٌر   قد تكون عن فالضاللة. وهناك فرق بٌن الضاللة والغواٌة نفً شٌئٌن الضاللة والغواٌة

ٌحسنون صنعا( سورة قصد )فأضلّه هللا على علم( )الذٌن ضّل سعٌهم فً الحٌاة الدنٌا وهم ٌحسبون َنهم 

فهً عن قصد وهو اإلمعان فً الضالل. والضالل عام نقول ضلّت الدابة وَّل نقول  الغواٌةالكهف، َما 

ٌُضّل من ٌشاء وٌهدي من  والضالل نقٌض الهدى والغواٌة نقٌض الرشدغوت الداّبة والغواٌة هً للمكلّف.  (

سبٌل الرشد َّل ٌتخذوه سبٌال وإن ٌروا سبٌل  ٌشاء( )وَضّل فرعون قومه وما هدى( سورة طه، )وإن ٌروا

( سورة البقرة. ًّ ٌّن الرشد من الغ ًّ ٌتخذوه سبٌال( )قد تب  الغ

اْلمرٌن الضاللة والغواٌة وقد ذكر  )ما ضل صاحبكم وما غوى(: نفى هللا تعالى عن رسوله 

إما لنفً الضالل  :وقد وردت صاحبكم فً ثالث مواضع فً القرآن الكرٌمكلمة)صاحبكم( ولم ٌقل اسمه 

فٌها معنى وإما لنفً الجنون )ما بصاحبكم من ِجّنة، وما صاحبكم بمجنون، ماضل صاحبكم ( وهذا ْلن 

وخالطهم وعاشرهم وعرفوا صدقه وَمانته وَّل ٌكّذبونه فهو  فٌهم عمراً طوٌالً  الصحبة فقد لبث الرسول 

ة صاحبكم دائماً لنفً الجنون والغواٌة وهذا صاحبهم فكٌف ٌمكن لهم َن ٌتهموه بالضالل؟ وقد وردت كلم

 فٌه معنى الصحبة ٌَضاً 

ًّ هما سقوط فً السلوك  ولو َّلحظنا القسم فً بداٌة السورة هو دَّللة على الهوي والسقوط، والضالل والغ

ودائماً ٌأتً فً القرآن الضالل مع الحرف )فً( )فً ضالل مبٌن( وهذا دلٌل على السقوط َما عند ذكر 

ع قدمه وقادر َن ٌرى حتى متمكن من وق الهداٌة فٌأتً بالحرف )على( ْلن الهدى تفٌد اإلستعالء وهو 
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الهمزة تفٌد السقوط تأتً مع )فً( الظرفٌة دَّللة على السقوط )وإنا َوإٌاكم لعلى هدى َو فً ضالل مبٌن( 

 والنجم إذا ضّل مساره سقط.

ٌُتصّور َنه نفى الجمع بٌنهما فقط وإنما  تكرار ما فً قوله تعالى )ما ضّل صاحبكم وما غوى(: وهذا حتى َّل 

بٌنهما واإلفراد. ما ضّل صاحبكم وما غوى تعنً نفً الضاللة والغواٌة معاً َو كل منهما على نفى الجمع 

حدة. َما القول ما ضّل صاحبكم وغوى فهً تفٌد النفً بالجمع بٌن الصفتٌن. وهذا من باب اإلحتٌاط للمعنى 

لماذا لم ٌقل )هدى ورشد(  اهتدى ورشد فهو مهتد رشٌد. إذن نفاهما على سبٌل الجمع واإلفراد ومعناه َنه 

بدل ما ضّل وما غوى؟ لو قال اهتدى قد ٌكون فً وقت من الماضً او لفترة زمنٌة محددة قد تفٌد َنه قد 

مهتد رشٌد لم ٌسبق له ضاللة )ما ضّل صاحبكم وما غوى( تفٌد َنه مهتد  ٌكون قبل الهداٌة ضاَّلً اكنه 

 رشٌد لم ٌسبق له ضاللة فً َي وقت وزمن كان.

 ((:6( ذو ِمّرة فاستوى)5)علّمه شديد القوى ) 

هاتان الصفتان فٌهما إشارة َن الخروج إلى  فلماذا اختار سبحانه هذٌن الوصفٌن )شدٌد القوى وذو ِمّرة(؟

فً رحلته فً َقطار  صلى هللا علٌه وسلمَقطار السموات ٌحتاج إلى َمرٌن هما القوة والعلم والرسول 

من حفظ  علٌه السالمدٌدة وإلى إحكام وعقل وهنا إشارة إلى تمّكن جبرٌل السموات ٌحتاج إلى قوة ش

ومحكماً فً حفظ  علٌه الصالة والسالمفً رحلته فكان قوٌاً فً حفظ الرسول  صلى هللا علٌه وسلمالرسول 

الوحً وكل حفظ ٌحتاج إلى قوة وعقل وإحكام. وهذه الرحلة )المعراج( فً َقطار السموات واْلرض َما 

سورة الرحمن )إن استطعتم َن تنفذوا من َقطار السموات واْلرض فانفذوا َّل تنفذون إَّل بسطان( ْلن فً 

 الخروج من َقطار السموات واْلرض فٌها تحّدي وتحتاج إلى سلطان القوة والعلم.

 ((: 8( ثم دنا فتدلّى)7( وهو باألفق األعلى)6)ذو مرة فاستوى )

ٌّأ. ٌنزل جبرٌل  استوىتحدٌد مكان اإلستواء. َوَّل  صلى هللا إلى الرسول  علٌه السالمتعنً اعتل وَستقام وته

ٌّأ لذلك من  علٌه وسلم وهذا حتى ٌلٌق بمقام النبوة  اْلفق اْلعلى )ولٌس العالً(ٌتدلّى إلٌه وٌصحبه بعد َن ته

صلى تكرٌم للرسول َنه استعّد لألمر قبل َن ٌأتً وٌقوم بمهمته وفٌه  علٌه السالموهذا فٌه ثناء على جبرٌل 

ْلن مقام الشخصٌة ٌستدعً زٌادة التهٌأة واإلستعداد وحسنه واستعد لذلك من اْلفق اْلعلى  هللا علٌه وسلم

علٌه لألمر قبل َن ٌنزل وفٌه إشارة إلى ِعظم المهمة وِعظم الزائر وهو الرسول  علٌه السالم)استعد جبرٌل 

 (.الصالة والسالم

كرت )اْلفق اْلعلى( وفً آٌة سورة التكوٌر ذكر )اْلفق المبٌن( فما الفرق هذه اآلٌة فً سورة النجم ذ

 بٌنهما؟

ٌُراد باآلٌات والرحلة العروج إلى اْلفق اْلعلى وهو المكان الذي سٌعُرج إلٌه الرسول  فً آٌة سورة النجم 

. َما فً آٌة سورة التكوٌر )ولقد رآه باْلفق المبٌن( فاْلفق المبٌن تدل على اإلبانة علٌه الصالة والسالم

 صلى هللا علٌه وسلمالواضحة وهً مناسبة لما تبعها فً قوله تعالى )وما هو على الغٌب بضنٌن( على َنه 

 مبٌن لٌس بضنٌن واْلفق مبٌن ٌَضاً. صلى هللا علٌه وسلملٌس بضنٌن وَّل بخٌل فالرسول 

 ((: 9( فكان قاب قوسين أو أدنى)8)ثم دنا فتدلّى )

ْلن الدنو غٌر التدلً فالدنو هو القرب من َسفل إلى  صلى هللا علٌه وسلمثم دنا فتدلّى فٌها تكرٌم للرسول 

 علٌه السالمَعلى َو من َعلى إلى َسفل وغٌره َما التدلًّ فال ٌكون إَّل من َعلى ْلسفل. ومعنى َن جبرٌل 

فهذا فً غاٌة التكرٌم له. العرب تقول فً القُرب َشٌاء كثٌرة كناٌة عن  صلى هللا علٌه وسلمول تدلّى للرس

اختٌار قاب قوسٌن تدل على القرب والقوس هً فً حد  فلماذا اختار سبحانه قاب قوسٌن َو َدنى؟القرب 
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بغً َن ٌكون قوٌاً ُمسدداً ذاتها َّل بد َن تكون قوٌة شدٌدة والوتر َّل بد َن ٌكون قوٌاً شدٌداً والرامً ٌن

فالقوس ٌحتاج إلى إحكام فً التسدٌد واإلنطالق وهذه كلها عناصر الرحلة وقد سبق قوله تعالى )شدٌد القوى 

* ذو ِمّرة فاستوى( والقوس شدٌد وٌستعمله قوي شدٌد والرحلة وهً اإلنطالق لذا جاء استعمال قاب قوسٌن 

 َو َدنى.

 ((: 12أفتمارونه على ما يرى)( 11)ما كذب الفؤاد ما رأى )

اختٌار ورد قبل هذه اآلٌة قوله تعالى )ما كذب الفؤاد ما رَى( ما اللمسة البٌانٌة فً اختٌار كلمة )المراء( ؟ 

 صلى هللا علٌه وسلمهو من التفؤد والتوّقد )ٌقال فأد اللحم بمعنى شواه( اختار الفؤاد ْلن فؤاده  لفظ الفؤاد

ه. َما فً قوله )ما كذب الفؤاد ما رَى( وهو القلب المتوّقد الحار لم ٌقل لبصره َنه متوقّد لٌرى كل ما حول

صّدق بصره ٌعنً ما رٌَته ببصرك لم ٌشكك به الفؤاد على  علٌه الصالة والسالمواهم فٌما ٌرى، فؤاده 

 توّقده فقد صدق الفؤاد البصر وما ٌراه البصر هو حق صادق. 

انه َفتجادلونه إنما قال َفتمارونه ْلن الِمرٌة تختلف عن الجدال، فالكفار كانوا فٌها شك. لم ٌقل سبح المرٌة:

الساعة( َي  فًالساعة( )ٌمارون  فًٌشككون فً الرواٌة ولٌس فً اْلفكار كما فً قوله )إن الذٌن ٌمارونك 

 علىفتمارونه ٌجادلون فً الساعة ْلن َّل َحد رآها، َما الرؤٌة فهً لٌست موضوع نقاش فً هذه السورة )َ

ٌُمارى على رؤٌته  والمالحظ هنا استخدام حرف )على( َما فً اآلٌة السابقة استخدم  ما ٌرى( َي َّل 

 الحرف )فً(. 

 ((:15( عندها جّنة المأوى)14( عند سدرة المنتهى)13)ولقد رآه نزلة أخرى )

رَى  نزلة َخرى َي عند نزوله  ْلن النزلة من النزول فقال ولقد رآه استخدم كلمة نزلة ولٌس كلمة )مّرة(

رَى  صعد إلى مكان َعلى من الذي وصل إلٌه جبرٌل وفً رحلة عودته  جبرٌل وهذا دلٌل على َنه 

 تقدم وقال لو تقدمُت َّلحترقت. قال للرسول  جبرٌل عند نزوله وهذا مصداق الحدٌث َن جبرٌل 

 ومكانها عند جّنة المأوى.المنتهى هً آخر شًء وآخر نقطة اختٌار سدرة المنتهى: 

  ((:16)إذ يغشى السدرة ما يغشى)
فٌها وما فً  وفً هذه اآلٌة َمور َّل نعرفها نحن فاهلل َعلم بمجرٌات هذه الرحلة وما فٌها وما رآه الرسول 

 السدرة وما ٌغشاها.

  ((:17)ما زاغ البصر وما طغى)
ن فهو مجاوزة الحّد والقدر والتطلع إلى ما لٌس له. زاغ من الزٌغان وهو الذهاب ٌمٌناً وشماَّلً َما الطغٌا

فً رحلته ما مال بصره وَّل جاوز قدره بل وقف فً المكان الذي ُخصص  صلى هللا علٌه وسلمبمعنى َنه 

فقد وقف بصره فً المكان المحدد له مع َن المكان ٌستدعً  صلى هللا علٌه وسلمله وفً هذا مدح للرسول 

الضالل والغواٌة فً  صلى هللا علٌه وسلمقد سبق َن نفى هللا تعالى عن رسوله َخذ البصر واإللتفات. و

اْلرض وكذلك نفى عنه َن ٌكون زاغ بصره َو طغى فً السموات فهو لم ٌتجاوز َّل فً اْلرض وَّل فً 

 السماء فسبحان هللا تعالى وصلى هللا وسلم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه َجمعٌن.

 (:22آيت )

 ((؟ )د.فاضم انسايشائً(22انهًست انبياَيت يف كهًت ضيزي يف آيت سىسة اننجى )تِهْكَ إِرًا لِسًَْتٌ ضِيزَي )*يا 
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معناها جائرة ظالمة. وٌقولون َصلها ُضٌزى ٌقولون هو من باب إسم التفضٌل، اْلفعل والفعلى للمؤنث َكبر 

قلبت كسرة حتى تبقى صحٌحة،  كبرى، َصغر صغرى وهذه ضٌزى وزنها فُعلى فً اْلصل لكن الضمة

ٌّرت إلى كسر ضٌزى وهً كلمة عربٌة ْلن ضاز معناه جار. عندنا فعلٌن:  الضاد مضمومة فً اْلصل تغ

ضاز ٌضٌز بمعنى جار وضاز ٌضوز بمعنى َّلك الشًء ومضغه، الدَّللة متغٌر تماماً لكن هذا اَّلختٌار 

وتمضغونه ولٌس له قٌمة فجاء بهذه الكلمة الغرٌبة ْلن ضٌزى لٌس فقط جائرة وإنما هذا تلوكونه بألسنتكم 

َكُر َولَُه اْْلُنَثى ) ( النجم( 12ْلنها ِقسمة غرٌبة وهً من الكلمات الغرٌبة استعملها ْلنها قسمة غرٌبة )ََلَُكُم الذَّ

ْشَتُهوَن ) ٌَ ا  ِ اْلَبَناِت ُسْبَحاَنُه َولَُهم مَّ ْجَعلُوَن هلِلّ ٌَ مة الغرٌبة للقسمة الغرٌبة. إذن ( النحل( فاختار الكل75)َو

 ضٌزى تحتمل الدَّللتٌن قسمة جائرة غٌر عادلة وٌلوكونها بدون معرفة.

 (:23آيت )

 *يا انفشق بني )ياَزل اهلل هبا يٍ سهطاٌ( و )ياأَزل اهلل هبا يٍ سهطاٌ(؟ )د.فاضم انسايشائً(

رار وَنزل عامة وٌستدلون بقوله تعالى َنزل ونّزل قسم غٌر قلٌل ٌفرق بٌنهما َنه نّزل تفٌد التدرج والتك

ْوَراَة َواإلِنِجٌَل ) ِه َوََنَزَل التَّ ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ قاً لَِّما َب َك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ ٌْ َل َعلَ ( آل عمران( وقالوا ْلن القرآن 3)َنزَّ

قوله تعالى )َوَقاَل الَِّذٌَن نزل منجماً مفرقاً والتوراة واَّلنجٌل َنزلتا جملة واحدة فقال َنزل. ردوا التدرج ب

ِه اْلقُْرآُن ُجْملًَة َواِحَدًة ) ٌْ َل َعلَ ( الفرقان(ْلن َنزل عامة سواء كان متدرجاً َو غٌر متدرجاً، 31َكَفُروا لَْوََّل ُنزِّ

كلمة َنزل َّل تختص بالتدرج وَّل بدون تدرج. السؤال ٌقولون اإلنزال عام َّل ٌخص التدرج َو غٌر التدرج 

لَِة اْلَقْدِر )لكن الت ٌْ ا ََنَزْلَناهُ ِفً لَ ( القدر( َنزلناه من 2نزٌل هو الذي ٌخص التدرج، نّزل الذي فٌه التدرج )إِنَّ

اللوح المحفوظ إلى السماء الدنٌا جملة واحدة، هناك مراحل لنزول القرآن الكرٌم من اللوح المحفوظ إلى 

ِه  لَْوََّل التدرج فً نّزل وقالوا )َوَقاَل الَِّذٌَن َكَفُروا  السماء الدنٌا ثم نزل منجماً. ردوا التدرج فً نّزل ٌْ َل َعلَ ُنزِّ

( الفرقان( هذا لٌس فٌه تدرٌج )لوَّل هنا من حروف التحضٌض(. لكن الذي ٌبدو َن 31اْلقُْرآُن ُجْملًَة َواِحَدًة )

ً المواطن التً فٌها توكٌد الفرق بٌن نّزل وَنزل َنه نّزل تفٌد اَّلهتمام نظٌر وصى وَوصى وكّرم وَكرم فف

 واهتمام بالسٌاق ٌأتً بـ )نّزل( والتً دونها ٌأتً بـ )َنزل(. 

*يا احلكًت يف عذو استخذاو كهًت انزوجني يف اآليت ) ويا خهك انزوجني انزكش واالَثً(فً سىسة انهيم؟ كًا  (:45آيت )

عم ينه انزوجني انزكش واالَثً()سىسة انميايت( ولىنه: )وأَه يأتي يف يعظى اآلياث انيت فيها انزكش واالَثً كمىنه تعاىل:) )فج

 خهك انزوجني انزكش واالَثً()سىسة اننجى( ؟)د.فاضم انسايشائً(

إذا استعرضنا اآلٌات فً سورة القٌامة نرى ان هللا سبحانه وتعالى فسر تطور الجنٌن من بداٌة )َلم ٌك 

ى( فاآلٌات جاءت اذن مفصلة وكذلك فً سورة النجم )وَنه نطفة( الى قوله )فجعل منه الزوجٌن الذكر واَّلنث

هو اضحك وَبكى( الى قوله )انه خلق الزوجٌن الذكر واَّلنثى(. لقد فصل سبحانه مراحل تطور الجنٌن فً 

َما فً سورة اللٌل فإن هللا تعالى َقسم بال تفصٌل هذا من  وفصل القدرة اَّللهٌة فً سورة النجمسورة القٌامة 
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الــــنـــــجـــــمسورة   

ناحٌة َخرى قوله تعالى )إن سعٌكم لشتى( ٌقتضً عدم التفصٌل وعدم ذكر الزوجٌن. لماذا؟ ْلن  ناحٌة ومن

كلمة الزوج فً القرآن تعنً المثٌل كقوله تعالى )وآخر من شكله َزواج( وكلمة شتى تعنً مفترق لذا َّل 

( تفٌد التباعد فال ٌصح ٌتناسب التماثل مع اَّلفتراق فالزوج هو المثٌل والنظٌر وفً اآلٌة )إن سعٌكم لشتى

ذكر الزوجٌن معها. الزوج قرٌب من زوجته مؤتلف معها )لتسكنوا الٌها( وكلمة شتى فً اآلٌة هنا فً 

سورة اللٌل تفٌد اَّلفتراق. فخالصة القول اذن ان كلمة الزوجٌن َّل تتناسب مع اآلٌة )وما خلق الذكر 

ة لذا كان من اَّلنسب عدم ذكر كلمة الزوجٌن فً واَّلنثى(من الناحٌة اللغوٌة ومن ناحٌة الزوج والزوج

 اآلٌة.

 

 الىصبيب العمليت:

  ) فٌما ٌروى عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال ) من قطع سدرة صوب هللا رأسه فً النار ٌوم القٌامة

 صححه األلبانً .

 . قال اإلمام أحمد بن حنبل : ال أحب قطع السدر ومن قطعه لم ٌرى ما ٌحب فً العاجل 

 . من كمال األدب إذا دخلت مكان فال تطلق بصرك ٌمٌن وشماال إقتداء بالنبً صلى هللا عٌه وسلم 

  من كمال أدبه صلى هللا علٌه وسلم لم ٌنحرف بصره ٌمٌنا وشماال عندما عرج به وهذا أعلى

 مقامات األدب من أن األمور المحٌطة به تغري ما زاغ البصر وما طغى .

 ب أن ٌكون العمل خالصا لوجه هللا وموافق للشرٌعة.حتى ٌرضى هللا عنك  ٌج 

  وإذا سئل عن ألزم  أمور الدنٌا من ماركات وأسواقانتبه أن تكون من أهل الدنٌا ال ٌعرفون إال

 أمور الدٌن ال ٌعلم شًء .

 . هللا أعلم بالقلوب التً تستحق الهداٌة فٌعطٌها الهداٌة والعكس ٌنساها هللا كما نسو العبادة 

  أن تنسى هللا فٌنساك وال ٌوفقك للطاعة .احذر 

  الذنوب الصغار التً ال ٌصر صاحبها علٌها أو التً ٌقترفها على وجه الندرة والقلة ال تخرجه من

 كونه من المحسنٌن مع إتٌانه بالواجبات وترك المحرمات.

  الناس فال ٌغنون التقوى محلها القلب وهللا المطلع علٌها والمجازي على ما فٌها من بر وتقوى وأما

 عنك من هللا شٌئا .

 . عند اقتراف المعصٌة سارع بالتوبة وحاسب نفسك باستمرار 

 . أكثر من السجود فإنك لن تسجد هلل سجدة إال رفعك بها منزلة 

 . أدع هللا أن ٌرزقك الخشوع فً الصالة 

  علٌه وسلم وسجد إذا قرأت آٌة بها سجدة فاسجد وخاصة هذه السورة فقد سجد الرسول صلى هللا

 معه األنس والجن والمسلمون .
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 :مع خىاتيمهب  الىجمسىرة  تىبسب فىاتح 

   ( ٟ َٞ ِْ اَِرح َٛ حَُْ٘ج َٝ (( هللا طؼخ٠ُ ٫ ٣ذظخؽ ا٠ُ هغْ ٝاٗٔخ ٛٞ ٣وغْ رٔخِٞهخطٚ طؼظ٤ٔخا ُٔخ ٣خِن ٔهخٍ ك٢ حُزذح٣ش )

ظِزض ك٢ أهغخّ حُوشإٓ  ًُ )حُظز٤خٕ ك٢ أهغخّ حُوشإٓ( ٣زًش حُٔ٘خعزش ر٤ٖ حُوغْ ٝٓخ ػْ ٓ٘خعزش ُجٞحد حُوغْ. ٝهذ 

( ٟ َٞ ِْ اَِرح َٛ حَُْ٘ج َٝ ٟ )ٔأهغْ ػ٤ِٚ. ) َٞ خ َؿ َٓ َٝ  ْْ ٌُ ََ َصخِدزُ خ َظ َٓ (( حُع٬ٍ عوٞغ ٝحُـٞح٣ش عوٞغ ٟٝٛٞ ٕ( 

ْ. ٣ؼ٢٘ عوػ، ارٕ ٤ُظ هََغٔخا ػؾٞحث٤خا ٝاٗٔخ ُـشض ٓؼ٤ٖ ٝدٌٔش ٝٓظ٘خعزش ٓغ ٓخ ٝسد ك٢ حُغٞسس ٖٓ هَغَ 

( ٟ َٞ ِْ اَِرح َٛ حَُْ٘ج َٝ (ٔ( ٟ َٞ خ َؿ َٓ َٝ  ْْ ٌُ ََ َصخِدزُ خ َظ َٓ  )ٕ( ٟ َٞ َُْٜ ِٖ ح ِْ٘طُن َػ خ ٣َ َٓ َٝ ْد٢  ٣َُٞد٠ )ٖ(  َٝ َٞ ا٫َِ  ُٛ ْٕ (( ٗ( اِ

َٖ حُُُّ٘زِس ح٠َُُٝ٧ْ ) ِٓ (( ٫ ظ٬ٍ ٫ٝ ؿٞح٣ش، ٛزح ٗز٣ش ٓٔخ رًشٙ ح٧ٗز٤خء حُغخروٕٞ ٙ٘ٝك٢ ح٥خش )ََٛزح َِٗز٣ش  

َ ٝٓخ أٗزسٝح رٚ أهٞحْٜٓ ارٕ ٛٞ ٤ُظ ظ٫٬ا ٫ٝ ؿٞح٣ش ٫ٝ ٗطوخا ػٖ حُٜٟٞ ٝاٗٔخ ٛٞ ٝد٢ ٣ٞد٢، ٛزح ٝحُشع

 ْٖ ِٔ حُ٘ز٣ش ٝحدذ ٖٓ حُ٘زس ح٠ُٝ٧ ٤ُٝظ ظ٬ٍ ٫ٝ ؿٞح٣ش ٫ٝ ٗطن ػٖ حُٜٟٞ، ٛزح ٗز٣ش ٖٓ حُ٘زس ح٠ُٝ٧. )أَكَ

( َٕ َُْذِذ٣ِغ طَْؼَجزُٞ ٌُ 1ََ٘ٛزح ح ٫َ طَْز َٝ  َٕ ٌُٞ طَْعَذ َٝ  )( َٕ خُسَُٝٗٚ َػ٠َِ ٓٙٞ َٔ (( ٛٞ ك٢ أٍٝ حُغٞسس رًش حُٔؼشحؽ )أَكَظُ

خ ٣ََشٟ ) ْزَشٟ )َٕٔٓ ٌُ ُْ ِٚ ح ْٖ آ٣ََخِص َسرِّ ِٓ (( كٌخٗٞح ٣عذٌٕٞ ٫ٝ ٣صذهٕٞ، أكٖٔ ٛزح حُذذ٣غ أ١ 1ٔ(( )َُوَْذ َسأَٟ 

خَدٍ ػ٠ِ ٓخ حُٔؼشحؽ طؼجزٕٞ، أكظٔخسٝٗٚ ػ٠ِ ٓخ ٣شٟ أ١ طجخدُٞٗٚ، حُٔشحء ٖٓ حُجذٍ، ٛٞ ٣شٟ كَٜ ٣ج

( َٕ َُْذِذ٣ِغ طَْؼَجزُٞ ْٖ ََٛزح ح ِٔ َٕ )٣٘1شٟ؟!. )أَكَ ٌُٞ ٫َ طَْز َٝ  َٕ ٌُٞ طَْعَذ َٝ (( رًش ُْٜ أَٛ حُج٘ش ٝأَٛ حُ٘خس ٝحُز١ ٓٙ( 

دصَ ُْٜ ًٝؤٕ حُٔلشٝض أْٜٗ ٣شٝح أٗلغْٜ أ٣ٖ ْٛ ٝحُ٘خس ٝٓخ ك٤ٜخ طٜذدْٛ؟ ٣٘زـ٢ إٔ طزٌٞح ػ٠ِ أٗلغٌْ ٫ٝ 

ػخرؼٕٞ! حٗظشٝح أ٣ٖ ٓص٤شًْ أكظعذٌٕٞ ٖٓ ٛزح حُذذ٣غ؟! ْٛ ٣عذٌٕٞ عخش٣ش إٔ طعذٌٞح ٝأٗظْ عخٓذٕٝ 

حْػزُُذٝح }ط{) َٝ  ِ (( ح٣٥خص ح٧خ٤شس ٓشطزطش رغ٤خهٜخ ٢ٛ ك٢ ٕٙٝحُذش١ّ رْٜ إٔ ٣زٌٞح. آخش آ٣ش )كَخْعُجُذٝح هلِلَ

َ  ُٚ د٫ُش، ك٢ ع٤خهٜخ رٔخ ٝسد ٖٓ  ع٤خم كظٌَٔ ع٤خهٜخ حٌُٔخٕ حُز١ ٝسدص ك٤ٚ ٢ٛٝ ٓشطزطش أ٣عخا رخ٧ٍٝ ًٝ

ُُْؼَضٟ ) ح َٝ ُْ ح٬ََُص  َ٘خسَ حُؼَخُِؼَشَ 1ٔٝطز٤ّ٘ٚ ٝطشطزػ رؤٝحثَ حُغٞسس رذ٫ُش أٝحثَ حُغٞسس. ك٢ ح٧ٍٝ هخٍ )أَكََشأ٣َْظُ َٓ َٝ  )

ُْ حُزَ ٕٓح٧ُْْخَشٟ ) ٌُ حْػزُُذٝح( ٣ؼ٢٘ دػٌْ ٖٓ ٛزٙ ح٥ُٜش. )أََُ َٝ  ِ َُُٚ (( ٛزٙ آُٜش ْٛ ٣ؼزذٜٝٗخ )كَخْعُجُذٝح هلِلَ َٝ ُش  ًَ

ْٗؼ٠َ ) ش  ِظ٤َضٟ )ٕٔح٧ُْ َٔ ح هِْغ َِْي اِرا (( رًش ٓؼظوذحطْٜ ًؤٗٚ ٣صٞس هللا طؼخ٠ُ ٓخ دخُْٜ ػ٤ِٚ ٖٓ حُع٬ٍ ػْ ٕٕ( طِ

حْػزُُذٝح( ح١ دػٌْ ٖٓ ٛزٙ ح٥ُٜش. آخ هذ ٣ٌٕٞ طز٤خٕ ٝطٞظ٤خ أٝ اظخكش أٝ  َٝ  ِ ٣وطغ رخُصٞحد )كَخْعُجُذٝح هلِلَ

 طلص٤َ رؼذ اجٔخٍ.

  

 

  عٞسس حُ٘جْ ٜٗخ٣ش  
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة القمر ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 القمر ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 اٌمّش أشمبق حثّؼغض الثزذائٙب اٌمّش ثغٛسح اٌغٛسح ٘زٖ ع١ّذ. 

 ثٓ ػّش أْ ػُٕٙ هللا سػٟ ِغؼٛد ثٓ ػزجخ ثٓ هللا ػجذ ثٓ هللا ػج١ذ ػٓ اٌظؾ١ؼ فٟ ٚسد: فؼٍٙب 

 فٟ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ هللا سعٛي ثٗ ٠مشأ وبْ ِب: ا١ٌٍضٟ ٚالذ أثب عؤي ػٕٗ هللا سػٟ اٌخطبة

 (.اٌمّش ٚأشك اٌغبػخ الزشثذ) ٚ( اٌّغ١ذ ٚاٌمشءاْ ق) ثـ ٠مشأ وبْ فمبي ٚاٌفطش؟ ا٤ػؾٝ

 ِى١خ عٛسح. 

 ثٙب اٌّىزث١ٓ ِظ١ش ٚث١بْ ٚإٌُُّزس، ثب٠٢بد اٌززو١ش: اٌغٛسح ِؾٛس. 

 

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

 اٌّششو١ٓ، شجٙبد ػٍٝ ٚسد اٌؼم١ذح ٤طٛي ث١بْ ِٓ إٌغُ عٛسح فٟ عبء ٌّب ِمشسح اٌمّش عٛسح عبءد   

 ٚا١ًٌٍ اٌشّظ عٛسُ  رٛاٌٟ: رٌه ٚٔظ١ش رالصَ، ِٓ ٚاٌمّش إٌغُ ث١ٓ ٌّب اٌزغ١ّخ؛ عٙخ ِٓ رٕبعت ٕٚ٘بن

 .ٚاٌؼؾٝ

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 ٌٙب ١ٌظ*  ا٢صفخ أصفخ) إٌغُ عٛسح فٟ  رؼبٌٝ لبي اٌّزمذِخ، اٌغٛسح ٢خش ِٕبعت اٌغٛسح ٘زٖ أٚي 

 ءا٠خ ٠شٚا ٚاْ*  اٌمّش ٚأشك اٌغبػخ الزشثذ) اٌمّش عٛسح فٟ رؼبٌٝ ٚلبي( وبشفخ هللا دْٚ ِٓ

 (ِغزمش أِش ٚوً أ٘ٛاءُ٘ ٚارجؼٛا ٚوزثٛا*  ِغزّش عؾش ٠ٚمٌٛٛا ٠ؼشػٛا

 ٟأشمبق ػٓ ؽذ٠ش اٌمّش عٛسح ِطٍغ ٚفٟ وجشٜ، آ٠خ ٚ٘ٛ اٌّؼشاط سؽٍخ ػٓ ؽذ٠ش إٌغُ عٛسح ف 

 .اٌظب٘شح ٚاٌّؼغضاد اٌجب٘ش ا٠٢بد ِٓ أ٠ؼب   ٚ٘ٛ اٌمّش،

 ٟٚاالفزشاء ٚاإلػشاع ٚاٌّشاء اٌىزة ؽ١ش ٚإٌزس، ا٠٢بد ِٓ اٌّششو١ٓ ٌّٛلف ث١بْ اٌغٛسر١ٓ ف :

 أفزّبسٚٔٗ*  سأٜ ِب اٌفئاد وزة ِب) ٚأىبسُ٘ ِشاءُ٘ اٌىفبس ػٍٝ ِٕىشا   إٌغُ عٛسح فٟ رؼبٌٝ لبي

 ٠ٚمٌٛٛا ٠ؼشػٛا ءا٠خ ٠شٚا ٚاْ*  اٌمّش ٚأشك اٌغبػخ الزشثذ) اٌمّش عٛسح فٟ ٚلبي( ٠شٜ ِب ػٍٝ

 (ِغزمش أِش ٚوً أ٘ٛاءُ٘ ٚارجؼٛا ٚوزثٛا*  ِغزّش عؾش

 ٟٚإٌزس ثب٠٢بد اٌّىزث١ٓ ٘الن ػٓ ؽذ٠ش اٌىش٠ّز١ٓ اٌغٛسر١ٓ ف. 

 ٍخ اٌمّش عٛسح عبءد  ٚػبد ٔٛػ لَٛ ٘الن ػٓ ؽذ٠ش ِٓ إٌغُ عٛسح فٟ عبء ٌّب ِٚمشسح ِفظِّ

 .ٌٛؽ ٚلَٛ ٚصّٛد
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 ٌّب ٌمش٠ش آ٠خ اٌمّش أشمبق ٚوبْ اٌغبػخ، ثبلزشاة ثبإلٔزاس اٌغٛسح ثذأد. اٌّمذِخ( ٘ – ٔ) ا٠٢بد 

 أػشػٛا اٌىفبس فبْ ا٠٢بد ٚأغالء اٌغبػخ الزشاة ِٚغ اٌّؼغضح، ثٙزٖ ٌٍٕجٟ رؤ١٠ذ فف١ٗ رٌه، ؽٍجٛا

 .ٚػبٔذٚا

 ٚرغش٠خ ٌٍٕجٟ رغ١ٍخ ٚف١ٙب اإلعّبي، ثؼذ اٌزفظ١ً ثبة ِٓ ا٠٢بد ٘زٖ. ٚٚػ١ذ أزاس( 8 – ٙ) ا٠٢بد 

 .ٚاػشاػُٙ ثزىز٠جُٙ ػبق اٌزٞ فئادٖ ػٓ

 ٔٛػ لَٛ ثؼبلجخ رزوش ار اإلعّبي، ثؼذ اٌزفظ١ً ثبة ِٓ ا٠٢بد ٘زٖ. ٔٛػ لَٛ ػبلجخ( 1ٔ – 9) ا٠٢بد 

 ِضدعش ف١ٗ ِب ا٤ٔجبء ِٓ عبءُ٘ ٌٚمذ) رؼبٌٝ لٌٛٗ أعٍّٗ ٌّب رفظ١ً فٟٙ ٚاػشاػُٙ، رىز٠جُٙ ٚٔٙب٠خ

 (.إٌزس رُغٓ فّب ثبٌغخ ؽىّخ* 

 ٠ؤرٟ اٌغالَ ػ١ٍٗ ٔٛػ لَٛ ِٓ اٌّىزث١ٓ ػبلجخ ػٓ اٌؾذ٠ش ثؼذ. ػبد ػبلجخ( ٕٕ – 8ٔ) ا٠٢بد 

 .رىز٠جُٙ ػبلجخ ٚث١بْ اٌغالَ ػ١ٍٗ ٘ٛد هللا ٔجٟ وزثٛا اٌز٠ٓ ػبد، ػٓ اٌؾذ٠ش

 صّٛد، ػبلجخ ػٓ اٌؾذ٠ش ٠ؤرٟ ٚػبلجزُٙ ػبد رىز٠ت ػٓ اٌؾذ٠ش ثؼذ. صّٛد ػبلجخ( ٕٖ – ٖٕ) ا٠٢بد 

 .ٌُٙ ٚٚػ١ذ ٌٍّىزث١ٓ أزاس ٚ٘زا

 اخزٍفذ ٚاْ ٚاؽذح إٌٙب٠خ فىبٔذ ٌٛؽ صَٛ وّزة صّٛد وزثذ وّب. ٌٛؽ لَٛ ػبلجخ( ٓٗ – ٖٖ) ا٠٢بد 

 .رفبط١ٍٙب

 ا٠٢بد ِٓ اٌىفبس ِٛالف ؽٛي اٌؾذ٠ش صاي ِب. فشػْٛ آي ِٓ اٌّىزث١ٓ ػبلجخ( ٕٗ – ٔٗ) ا٠٢بد 

 اٌٙالن اٌٝ عجمُٙ ِٓ ػبلجخ ػٓ ٚاٌغفٍخ ٚاٌؼٕبد، ٚاٌزّشد ٚاإلػشاع اٌغؾٛد ؽ١ش ٚإٌزس

 .ٚاٌخغشاْ

 ثب٠٢بد اٌّىزث١ٓ ِٓ عجك ِٓ ِظ١ش ػٓ اٌؾذ٠ش ثؼذ. ٚاؽذ اٌّىزث١ٓ ِظ١ش( ٙٗ – ٖٗ) ا٠٢بد 

 وفش ِٓ ٚعبئش لش٠ش وفبس ِٓ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ إٌجٟ ثذػٛح اٌّىزث١ٓ اٌٝ اٌغ١بق ٠ٍزفذ ٚإٌزس،

 .ع١ّؼب   اٌّىزث١ٓ ِظ١ش ٚؽذح ١ٌمشس اإلعالَ، ثذػٛح

 ا٢خشح فٟ ِظ١شُ٘ ػٓ ٚافظبػ اثبٔخ( 8ٗ – 1ٗ) ا٠٢بد. 

 ث١بْ ِٓ رمذَ ِب ٌزمشس اٌىش٠ّخ اٌغٛسح خزبَ فٟ ا٠٢بد ٘زٖ رؤرٟ. اٌغٛسح خزبَ( ٘٘ – 9ٗ) ا٠٢بد 

 ػ١ٍُٙ اٌؾغظ البِخ ثؼذ اٌّىزث١ٓ ا٘الن ِٓ رؼبٌٝ لذسٖ ِب ِٕٚٙب إٌبفزح، ٚألذاسٖ اٌضبثزخ رؼبٌٝ هللا عٕٓ

 طغ١ش٘ب ِىزٛثخ فٟٙ اٌّؼبطٟ ػٓ ٚاٌضعش عجك، ِٓ ثؾبي ٌالػزجبس دػٛح ٘زا ٚفٟ ٚاِٙبٌُٙ

 .اٌّزم١ٓ ػبلجخ ِغ اٌخزبَ ِغه صُ ٚوج١ش٘ب،
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 :التمهيد

ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب ػٍّب ٚ٘ذٜ ؾّذهلل اٌ  ثغُ هللا

 ٚرمٝ..

 اٌٍُٙ اسصلٕب اٌؾغٕبد اٌغبس٠بد ٚاسصلٕب أػّبي اٌغشائش.

اٌمشآْ والَ هللا ٠ٕٚظش ٌٗ وً ِئِٓ ٔظشح خبطخ ،اؽزشاِب ٚرٛل١شا ٌٗ ،٠ٚمجً ػ١ٍٗ الجبال خبطب ٠ٚغزّزغ 

 رٗ ،٠ٚؤٔظ ثزذثشٖ ،٠ٚؾغٓ فُٙ ِؼب١ٔٗ ،٠ٚطجك أؽىبِٗ ٠ٚزؾشن ثٗ ٠ٕٚشش أٔٛاسٖ.٠ٚزٍزر ثزالٚ

ٌٚىً ِئِٓ ٚسد ٠ِٟٛ لشأٟ ٠ؤخز ف١ٗ صادٖ ا١ٌِٟٛ ِٓ اٌمشآْ ،ٚارا ِؼٝ ػ١ٍٗ ٠َٛ ٌُ ٠زً ف١ٗ اٌمشآْ ٠شؼش 

 ثخغبسح وج١شح.

 زالٚح ِٓ شخض ٢خش.ٚلذ ؽضٕب طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ػٍٝ اٌزالٚح ا١ِٛ١ٌخ ٌٍمشآْ ٠ٚزفبٚد ِمذاس اٌ

فؤوضشُ٘ ثطئب ٚرىبعال اٌزٞ ٠خزُ اٌمشآْ وً شٙش ِشح ُِٕٚٙ ِٓ ٠خزّٗ وً شٙش٠ٓ ،ُِٕٚٙ ِٓ ٠خزّٗ وً 

 ػششح أ٠بَ ،ُِٕٚٙ ِٓ ٠خزّٗ وً أعجٛع ُِٕٚٙ ِٓ ٠خزّٗ وً صالصخ أ٠بَ.

 ٚال ٠ؾزبط اٌّئِٓ اٌٝ ِٓ ٠ؾضٗ ػٍٝ رالٚح اٌمشآْ .

 ػشٖ ،ٚؽبعزٗ ٌٍزالٚح وؾبعزٗ اٌٝ اٌطؼبَ ٚاٌششاة.٤ْ اٌمشآْ غزاء ٌشٚؽٗ ٚلٍجٗ ِٚشب

ِٚٓ ر١غ١ش هللا ٌٍزوش أْ اٌّئِٓ ال ٠ًّ ِٕٗ ،ٚال ٠شجغ ِٓ رالٚرٗ ،ٚوً ِب خزّٗ ػبد ا١ٌٗ ِٓ عذ٠ذ ثشٛق 

 عذ٠ذ ٚسغجخ عذ٠ذح ،ٚال ٠ٛعذ رٌه فٟ أٞ وزبة ٠مشإٖ اإلٔغبْ وً شٙش ِشح ؽٛاي ؽ١برٗ.

ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚػٍٝ وً ِئِٓ ِٓ ثؼذٖ ر١غ١ش اٌمشآْ ٌٍزوش ،ٚفٟ اٌؾذ٠ش ٚلذ اِزٓ هللا ػٍٝ سعٌٛٗ طٍٝ هللا 

 اٌمذعٟ اٌظؾ١ؼ: )ٚأٔضٌذ ػ١ٍه وزبثب ال ٠غغٍٗ اٌّبء رمشإٖ ٔبئّب ٠ٚمظبْ(

 ٚلبي رؼبٌٝ: )ٌٚمذ ٠غشٔب اٌمشآْ ٌٍزوش فًٙ ِٓ ِذوش(

  ا١ٌَٛ ثبرْ هللا عٕزذاسط ٘زٖ ا٠٢خ.
    

 
 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

 ؟ ثبٌغبػخ اٌّشاد ِب – ط

  ِغ١ئٙب، ٚلذ ٚؽبْ أٚأٙب، ٚآْ الزشثذ اٌم١بِخ ٟٚ٘ اٌغبػخ أْ رؼبٌٝ ٠خجش

 ؟ اٌغبػخ الزشاة ػٍُّٙ ِغ اٌّىزث١ٓ ؽبي ِب – ط

 ػٍٝ اٌذاٌخ اٌؼظ١ّخ ا٠٢بد ِٓ هللا ٠ٚش٠ُٙ ٌٕضٌٚٙب، ِغزؼذ٠ٓ غ١ش ثٙب، ِىزث١ٓ ٠ضاٌٛا ٌُ اٌّىزثْٛ ٘ئالء 

 .اٌجشش ِضٍٗ ػٍٝ ٠ئِٓ ِب ٚلٛػٙب
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 خٛاسق ِٓ اٌّششو١ٓ ؽٍت ػٕذِب ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ اٌشعٛي ثٙب عبء اٌزٟ اٌؼظ١ّخ ا٠٢خ ٟ٘ ِب – ط

 ؟ اٌؼبداد

 ِٕٗ ؽٍت ٌّب أٔٗ ٚعٍُ، ػ١ٍٗ هللا طٍٝ هللا ػجذ ثٓ ِؾّذ ثٗ عبء ِب طؾخ ػٍٝ اٌذاٌخ ا٠٢بد أػظُ ِٓ 

 ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ أشبس طذلٗ،[  ٚ ثٗ عبء ِب طؾخ]  ػٍٝ ٠ذي ِب اٌؼبداد خٛاسق ِٓ ٠ش٠ُٙ أْ اٌّىزثْٛ

 ٚاٌّششوْٛ لؼ١مؼبْ، عجً ػٍٝ ٚفٍمخ لج١ظ، أثٟ عجً ػٍٝ فٍمخ فٍمز١ٓ، فبٔشك رؼبٌٝ، هللا ثبرْ اٌمّش اٌٝ

  ٠شب٘ذْٚ ٚغ١شُ٘

 ؟ ا٠٢خ ٘زٖ ١ِضح ِب – ط

 . ٚاٌزخ١١ً ثٙب اٌز٠ّٛٗ ػٍٝ اٌخٍك ٠مذس ال اٌزٟ اٌؼٍٛٞ، اٌؼبٌُ فٟ اٌىبئٕخ اٌىجشٜ ا٠٢خ ٘زٖ

  اٌؼظ١ّخ؟ا٠٢خ  ٘زٖ ِغ اٌىفبس ِٓءا ً٘ – ط

 ٠ذخً ٌُٚ ٌزٌه، فبٔجٙشٚا ٔظ١شٖ، لجٍٗ اٌّشع١ٍٓ ِٓ ٤ؽذ عشٜ أٔٗ ٠غّؼٛا ٌُٚ ثً ِضٍٗ، سأٚا ِب أِشا شب٘ذٚا

  ِؾّذ، عؾشٔب: ٚلبٌٛا ٚؽغ١بُٔٙ، ثٙزُٙ اٌٝ ففضػٛا خ١شا، ثُٙ هللا ٠شد ٌُٚ لٍٛثُٙ، فٟ اإل٠ّبْ

 ؟ عؾش ٠ىٓ ٌُ االٔشمبق أْ ثٙب ػشفٛا اٌزٟ اٌؼالِخ ِب – ط

 ١ٌظ ِٓ ٠غؾش أْ ٠مذس ال عؾشوُ، ػٍٝ لذس ٚاْ فبٔٗ اٌغفش، ِٓ ا١ٌىُ لذَ ِٓ رغؤٌْٛ أٔىُ رٌه ػالِخ ٌٚىٓ

ش   ِعْؾش  : ) فمبٌٛا رٌه، ثٛلٛع فؤخجشُ٘ لذَ، ِٓ وً فغؤٌٛا ِضٍىُ، ِشب٘ذا ِّ ْغزَ   غ١شٔب، ٚعؾش ِؾّذ عؾشٔب(  ُِ

 ؟ً٘ وفشُ٘ فمؾ ثآ٠خ أشمبق اٌمّش  – ط

 ٌٙزٖ ُِٕٙ أىبسا ١ٌظ ٚ٘زا ٚاٌؼمً، اٌٙذٜ ػٓ ٚأػٍُٙ اٌخٍك أعفٗ ػٍٝ اال ٠شٚط ال اٌزٞ اٌجٙذ، ِٓ ٘زا

ْْ : ) لبي ٌٚٙزا ٌٙب، ٚاٌشد ثبٌجبؽً ٌّمبثٍزٙب ِغزؼذْٚ فبُٔٙ رؤر١ُٙ، آ٠خ وً ثً ٚؽذ٘ب، ا٠٢خ اِ ا َٚ ْٚ  آ٠َخ   ٠ََش

ْْ : ) لبي ثً ٠شٚ٘ب ٚاْ: ٠مً فٍُ اٌمّش أشمبق ػٍٝ اٌؼ١ّش ٠ؼذ ٌُٚ(  ٠ُْؼِشُػٛا اِ ا َٚ ْٚ  (  ٠ُْؼِشُػٛا آ٠َخ   ٠ََش

 ؟ ِب عجت اػشاػُٙ ػٓ آ٠بد هللا – ط

َوزَّثُٛا: ) لبي ٌٚٙزا اٌٜٙٛ، ارجبع لظذُ٘ ٚأّب ٚاٌٙذٜ، اٌؾك ارجبع لظذُ٘ ١ٌظ ارَّجَُؼٛا َٚ َٚ  ُْ اَءُ٘ َٛ ْ٘  ومٌٛٗ(  أَ

ْْ : رؼبٌٝ ِ ُْ  فَب ُْ  ٌَهَ  ٠َْغزَِغ١جُٛا ٌَ ب فَبْػٍَ َّ َْ  أََّٔ ُْ  ٠َزَّجُِؼٛ اَءُ٘ َٛ ْ٘  ٚارجؼٛا لطؼب، ٢ِٕٛا اٌٙذٜ، ارجبع لظذُ٘ وبْ ٌٛ فبٔٗ أَ

 ػٍٝ دي ِب اٌمٛاؽغ، ٚاٌؾغظ ٚاٌجشا١٘ٓ اٌج١ٕبد ِٓ ٠ذ٠ٗ ػٍٝ هللا أساُ٘ ٤ٔٗ ٚعٍُ، ػ١ٍٗ هللا طٍٝ ِؾّذا

 اٌششػ١خ، ٚاٌّمبطذ اإل١ٌٙخ، اٌّطبٌت ع١ّغ

ًُّ )   ِغزمش ٚوً)  لٌٛٗ دالٌخ ِب – ط ُو ش   َٚ ِْ ْغزَمِش   أَ  ٚع١ظ١ش ِٕٚزٙبٖ، غب٠زٗ ا٤ِش ٠جٍغ ٌُ ا٢ْ، اٌٝ: أٞ(  ُِ

 هللا عخؾ فٟ ٠زمٍت ٚاٌّىزة ٚسػٛأٗ، هللا ِٚغفشح إٌؼ١ُ، عٕبد فٟ ٠زمٍت فبٌّظذق آخشٖ، اٌٝ ا٤ِش

 . أثذا ِخٍذا خبٌذا ٚػزاثٗ،

 ٌَمَذْ : )  -ٌٍٙذٜ ارجبع ٚال طؾ١ؼ، لظذ ٌُٙ ١ٌظ أُٔٙ ِج١ٕب - رؼبٌٝ لبي َٚ  ُْ َٓ  َعبَءُ٘ ْٔجَبءِ  ِِ : أٞ(  ا٤

ب)  اٌظب٘شح ٚاٌّؼغضاد ٚاٌالؽمخ اٌغبثمخ ا٤خجبس َِ  ِٗ ْضَدَعش   ف١ِ  غ١ُٙ ػٓ ٠ضعشُ٘ صاعش: أٞ(  ُِ
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خ  )  ٚرٌه ٚػالٌُٙ، َّ  ػٍٝ ٤ؽذ ٠جمٝ ٚال اٌّخبٌف١ٓ ػٍٝ ؽغزٗ ٌزمَٛ: أٞ(  ثَبٌَِغخ  )  رؼبٌٝ ِٕٗ(  ِؽْى

ب)  اٌشعً، ثؼذ ؽغخ هللا َّ ِٓ  فَ ْٛ : رؼبٌٝ ومٌٛٗ(  إٌُُّزسُ  رُْغ ٌَ َٚ  ُْ ًُّ  َعبَءْرُٙ ا َؽزَّٝ ٠ئِٕٛا ال آ٠َخ   ُو ُٚ ٌَْؼَزاةَ  ٠ََش  ا

 َُ   ا١ٌَِ٤

يَّ  َٛ ُْ  فَزَ ُْٕٙ ََ  َػ ْٛ ء   اٌَِٝ اٌذَّاعِ  ٠َْذعُ  ٠َ ْٟ  ( .  ٙ)  ُُٔىش   َش

 

 ؟ ٚاٌج١بْ اٌزٛػ١ؼ ٘زا ثؼذ ٚعٍُ ػ١ٍٗ  هللا طٍٝ اٌشعٛي هللا أِش ثّبرا – ط

 ػُٕٙ اإلػشاع اال ٠جك فٍُ ٘ذاُ٘، فٟ ؽ١ٍخ ال اٌّىزث١ٓ أْ ثبْ لذ: ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ ٌشعٌٛٗ رؼبٌٝ ٠مٛي

يَّ : [ ) فمبي]  ػُٕٙ، ٚاٌزٌٟٛ َٛ ُْ  فَزَ ُْٕٙ  .عغ١ّب ٚ٘ٛال ػظ١ّب ٠ِٛب ثُٙ ٚأزظش(  َػ

 ؟ ثبٌذاػٟ اٌّمظٛد ِٓ

 . اٌغالَ ػ١ٍٗ اعشاف١ً(  اٌذاع ٠ذع)  ؽ١ٓ ٚرٌه 

 ؟ إٌىش اٌشٟء ٘ٛ ِب – ط

ء   اٌَِٝ)  ْٟ  ٔفخخ، اعشاف١ً ف١ٕفخ ِٕٗ، أٚعغ ٚال أفظغ ِٕظشا رش فٍُ اٌخ١ٍمخ، رٕىشٖ فظ١غ أِش اٌٝ: أٞ(  ُُٔىش   َش

 . اٌم١بِخ ٌّٛلف لجٛسُ٘ ِٓ ا٤ِٛاد ثٙب ٠خشط

 ؟ أثظبسُ٘ خشٛع عجت ِب – ط

ب)   ُْ  ُخشَّؼ   ٌزٌه ٚخشؼذ ٚرٌذ، فخؼؼذ لٍٛثُٙ، اٌٝ ٚطً اٌزٞ ٚاٌفضع اٌٙٛي ِٓ: أٞ(  أَْثَظبُسُ٘

 . أثظبسُ٘

 ؟(  ا٤عذاس)  ة اٌّمظٛد ِب – ط

 ( َْ َٓ  ٠َْخُشُعٛ  .اٌمجٛس ٟٚ٘(  ا٤ْعَذاسِ  ِِ

 ؟ ا٤عذاس ِٓ خشٚط ػٕذ ؽبٌُٙ شجٗ ثّبرا – ط

  ( ُْ ُ َّٙ ْٕزَِشش   َعَشاد  )  ثجؼغ ثؼؼُٙ ٚسٚعبْ وضشرُٙ، ِٓ(  َوؤَٔ  . عذا ِزىبصش ا٤سع، فٟ ِجضٛس: أٞ(  ُِ

  ؟ اعشاػُٙ عجت ِب  – ط

 ( َٓ ِْٙطِؼ١  ٠ٚؤِشُ٘ ٠ذػُٛ٘ اٌذاػٟ أْ ػٍٝ ٠ذي ٚ٘زا اٌذاػٟ إٌذاء إلعبثخ ِغشػ١ٓ: أٞ(  اٌذَّاعِ  اٌَِٝ ُِ

 .اعبثزٗ اٌٝ ٠ٚغشػْٛ دػٛرٗ، ف١ٍجْٛ اٌم١بِخ، ٌّٛلف ثبٌؾؼٛس

 ؟ ا٠٢خ فٟ اٌّؼ١١ٕٓ اٌىفبس ُ٘ ِٓ – ط

َْ  ٠َمُٛيُ )   ٌَْىبفُِشٚ  .  ػزاثُٙ ؽؼش لذ اٌز٠ٓ(  ا

29



 

8 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ؟ (٠غش غ١ش اٌىبفش٠ٓ ػٍٝ)  لٌٛٗ ِفَٙٛ ِب – ط

َ   ََ٘زا)  ْٛ َٓ  َػٍَٝ رؼبٌٝ لبي وّب(  َػِغش   ٠َ ٌَْىبفِِش٠  [ .   اٌّئ١ِٕٓ ػٍٝ عًٙ ٠غ١ش أٔٗ رٌه ِفَٙٛ]  ٠َِغ١ش   َغ١ْشُ  ا

  ؟ رٛػذُ٘ ثّبرا ٚػٕبدُ٘ اٌّىزث١ٓ ؽبي روش ثؼذ – ط

 أٔزسُ٘ ش١ئب، ػ١ٍُٙ رغذٞ ٚال ف١ُٙ، رٕفغ ال ا٠٢بد ٚأْ ٌشعٌٛٗ، اٌّىزث١ٓ ؽبي ٚرؼبٌٝ رجبسن روش ٌّب

 . ػمبثٗ ثُٙ ٚأؽً هللا أٍ٘ىُٙ ٚو١ف ٌٍشعً، اٌّىزثخ اٌّبػ١خ ا٤ُِ ثؼمٛثبد ٚخٛفُٙ

 ؟ لِٛٗ  دػب ِبرا ٚاٌٝ ؟ ثؼضٗ ِٓ اٌٝ ؟ اٌشعً أٚي ٘ٛ ِٓ - ط

 شش٠ه ال ٚؽذٖ ٚػجبدرٗ هللا رٛؽ١ذ اٌٝ فذػبُ٘ ا٤طٕبَ، ٠ؼجذْٚ لَٛ اٌٝ هللا ثؼضٗ سعٛي أٚي ٔٛػ، لَٛ روش

َّْ  ال: ٚلبٌٛا اٌششن رشن ِٓ فبِزٕؼٛا ٌٗ، ُْ  رََزُس ال آٌَِٙزَُى َٚ  َّْ ا رََزُس ّد  ال َٚ ب َٚ اػ  َٛ ال ُع ٠َُؼٛقَ  ٠َُغٛسَ  َٚ ا َٚ َْٔغش  َٚ  

 ؟ ٌمِٛٗ  ٔٛػ  دػٛح ِذح ؽٛي ٔفغ ً٘ – ط

.  ٔج١ُٙ فٟ ٚلذؽب ٚؽغ١بٔب، ػٕبدا اال رٌه ٠ضدُ٘ فٍُ ٚعٙبسا، ٚعشا ٚٔٙبسا، ١ٌال هللا اٌٝ ٠ذػُٛ٘ ٔٛػ ٠ضي ٌُٚ

 ؟ ارّٖٙٛ ثّبرا – ط

ثُٛا)   لَبٌُٛا َػْجَذَٔب فََىزَّ َٚ   ْ ْغُٕٛ  ػ١ٍٗ ٠ذي اٌزٞ ٘ٛ ٚاٌؼالي اٌششن ِٓ ٚآثبإُ٘ ػ١ٍٗ ُ٘ ِب أْ ٌضػُّٙ(  َِ

 رٌه، فٟ ٚوزثٛا اٌّغب١ٔٓ، ِٓ اال ٠ظذس ال ٚػالي، عًٙ ٚاٌغالَ اٌظالح ػ١ٍٗ ٔٛػ ثٗ عبء ِب ٚأْ اٌؼمً،

 اٌٝ اٌّغزم١ّخ، ا١ٌٕشح اٌؼمٛي ٠ششذ اٌزٞ اٌضبثذ، اٌؾك ٘ٛ ثٗ عبء ِب فبْ ٚػمال ششػب اٌضبثزخ اٌؾمبئك ٚلٍجٛا

 .ِج١ٓ ٚػالي عًٙ ػ١ٍٗ ُ٘ ِٚب ٚاٌششذ، ٚإٌٛس اٌٙذٜ

اْصُدِعشَ )  مٌٛٗث   اٌّشاد ِب – ط  ؟(  َٚ

 ا٠بٖ، رىز٠جُٙ ٚال ثٗ، اإل٠ّبْ ػذَ -هللا لجؾُٙ - ٠ىفُٙ فٍُ رؼبٌٝ، هللا اٌٝ دػبُ٘ ػٕذِب ٚػٕفٖٛ لِٛٗ صعشٖ: أٞ

 . أٔج١بئُٙ ِغ ؽبٌُٙ ٘زٖ اٌشعً، أػذاء ع١ّغ ٚ٘ىزا ػ١ٍٗ، لذسٚا ِب أر٠زُٙ ِٓ ا١ٌٗ أٚطٍٛا ؽزٝ

 ؟ لِٛٗ رىز٠ت ثؼذ ٔٛػ ؽبي وبْ و١ف – ط

ْغٍُٛة   أَِّٟٔ: [ ) فمبي]  سثٗ ٔٛػ دػب رٌه فؼٕذ  اال لِٛٗ ِٓ ٠ئِٓ ٌُ ٤ٔٗ ُِٕٙ، االٔزظبس ػٍٝ ٌٟ لذسح ال(  َِ

ْٔزَِظشْ )  لُِٛٙ، ِمبِٚخ ػٍٝ ٌُٙ لذسح ٚال إٌبدس، اٌم١ًٍ  ال َسةِّ : ا٤خشٜ ا٠٢خ فٟ ٚلبي ُِٕٙ، ٌٟ اٌٍُٙ(  فَب

َٓ  ا٤َْسعِ  َػٍَٝ رََزسْ  ِِ  َٓ ٌَْىبفِِش٠ ا ا  .  ا٠٢بد َد٠َّبس 

 ؟ ٔٛػ دػبء هللا أعبة ً٘ – ط 

 لِٛٗ، ِٓ ٌٗ ٚأزظش عئاٌٗ، هللا أعبة 

 ؟ اٌغالَ ػ١ٍٗ ٔٛػ هللا ٔظش ثّبرا – ط

اةَ  فَفَزَْؾَٕب: ) رؼبٌٝ لبي - َٛ بءِ  أَْث َّ بء   اٌغَّ َّ ش   ثِ ِّ َْٕٙ  .  ِززبثغ عذا وض١ش: أٞ(  ُِ
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ْشَٔب)  - فَغَّ   وٍٙب، ا٤سع ٚرفغشد ٌٍؼبدح، خبسق شٟء اٌّبء ِٓ ِٕٙب ٠ٕضي اٌغّبء فغؼٍذ(  ُػ١ُٛٔ ب ا٤ْسعَ  َٚ

 ِب اٌؾىّخ ِٓ روش رفغش اٌّبء ِٓ اٌزٕٛس ؟

 . إٌبس ِٛػغ ٤ٔٗ ٌٍّبء، ِٕجؼب وٛٔٗ ػٓ فؼال ف١ٗ، اٌّبء ثٛعٛد اٌؼبدح رغش ٌُ اٌزٞ اٌزٕٛس ؽزٝ

ٌْزَمَٝ)  - بءُ  فَب َّ ٌْ ش   َػٍَٝ)  ٚا٤سع اٌغّبء ِبء: أٞ(  ا ِْ  فٟ هللا وزجٗ لذ: أٞ(  لُِذسَ  لَذْ )  ثزٌه، ٌٗ هللا ِٓ(  أَ

 .  اٌطبغ١ٓ اٌظب١ٌّٓ ٌٙئالء ػمٛثخ ٚلؼبٖ، ا٤صي

 ؟ اٌغالَ ػ١ٍٗ ٔٛػ هللا ٔغٝ ثّبرا – ط

ٍَْٕبُٖ )  َّ َؽ اػ   َرادِ  َػٍَٝ َٚ َٛ
ٌْ ُدُعش   أَ   ا٤ٌٛاػ راد اٌغف١ٕخ ػٍٝ ٔٛؽب ػجذٔب ٚٔغ١ٕب: أٞ(  َٚ

 ؟ ثبٌذعش اٌّمظٛد ِب – ط

 .  أعش٘ب ثٙب ٚشذ أٌٛاؽٙب[  ثٙب]  عّشد لذ[  اٌزٟ]  اٌّغب١ِش: أٞ ٚاٌذعش

 ؟ ثؤػ١ٕٕب لٌٛٗ دالٌخ ِب – ط

 ٚؽفع هللا، ِٓ ثشػب٠خ اٌّخٍٛلبد أطٕبف ِٓ ؽٍّٗ ِٚٓ ِؼٗ، آِٓ ِٚٓ ثٕٛػ رغشٞ: أٞ(  ثِؤَْػ١َُِٕٕب رَْغِشٞ) 

 .  اٌٛو١ً، اٌؾبفع ٔؼُ ٚ٘ٛ رؼبٌٝ، ِٕٗ ٚوالئٗ ،[  ٚٔظش]  اٌغشق ػٓ ٌٙب[ ِٕٗ]

 ؟ اٌغالَ ػ١ٍٗ ٔٛػ لَٛ هللا ػبلت ٌّبرا – ط

ْٓ  َعَضاء  )  َّ ٌِ  َْ  ٚوفشٚا لِٛٗ وزثٗ ؽ١ش ٌٗ عضاء اٌؼبَ، اٌغشق ِٓ إٌغبح ِٓ فؼٍٕب ِب ثٕٛػ فؼٍٕب: أٞ(  ُوفِشَ  َوب

 ػٕٗ[  رؼبٌٝ]  لبي وّب طبد، ػٕٗ طذٖ ٚال ساد، ػٕٗ ٠شدٖ فٍُ هللا، أِش ػٍٝ ٚاعزّش دػٛرُٙ، ػٍٝ فظجش ثٗ

ًَ : ا٤خشٜ ا٠٢خ فٟ ْ٘جِؾْ  ُٔٛػُ  ٠َب ل١ِ َ   ا َّٕب ثَِغال ثََشَوبد   ِِ َػٍَٝ َػ١ٍَْهَ  َٚ َٚ   ُ َِ
ْٓ  أُ َّّ َؼهَ  ِِ  . ا٠٢خ َِ

 وفشُ٘ ػٍٝ ٌُٙ عضاء ٚاٌخضٞ، اٌؼزاة ِٓ فؼٍٕب ِب ثُٙ ٚفؼٍٕب ٔٛػ، لَٛ أٍ٘ىٕب أٔب: اٌّشاد أْ ٠ٚؾزًّ

 .  اٌىبف ثفزؼ لشأ٘ب ِٓ لشاءح ػٍٝ ِزٛعٗ ٚ٘زا ٚػٕبدُ٘،

ٌَمَذْ )  لٌٛٗ فٟ اٌؼ١ّش ٠ؼٛد ِبرا ػٍٝ – ط ًْ  آ٠َخ   رََشْوَٕبَ٘ب َٚ ْٓ  فََٙ ذَِّوش   ِِ  ؟(  ُِ

 هللا أٍ٘ىٗ ٚػبٔذُ٘ اٌشعً ػظٝ ِٓ أْ ػٍٝ اٌّززوشْٚ، ثٙب ٠ززوش آ٠خ لِٛٗ ِغ ٔٛػ لظخ رشوٕب ٌٚمذ: أٞ -

 . شذ٠ذ ػبَ ثؼمبة

 هللا أثمٝ صُ اٌغالَ، ػ١ٍٗ ٔٛػ ٌؼجذٖ هللا ِٓ رؼ١ٍُ طٕؼزٙب أطً ٚأْ ٚعٕغٙب، اٌغف١ٕخ اٌٝ ٠ؼٛد اٌؼ١ّش أْ أٚ -

ًْ )  طٕؼزٗ، ٚثذ٠غ لذسرٗ، ٚوّبي ٚػٕب٠زٗ، ثخٍمٗ سؽّزٗ ػٍٝ رٌه ١ٌذي إٌبط ث١ٓ ٚعٕغٙب طٕؼزٙب رؼبٌٝ  فََٙ

 ْٓ ذَِّوش   ِِ   ٚا١ٌغش؟ اٌج١بْ غب٠خ فٟ فبٔٙب ِٕٙب، ٠ؤر١ٗ ٌّب ٚفىشرٗ رٕ٘ٗ ٍِك ٠٣ٌبد، ِززوش ِٓ فًٙ: أٞ ؟(  ُِ

َْ  فََى١ْفَ )  ُُٔزسِ  َػَزاثِٟ َوب  ػ١ٍٗ ٤ؽذ ٠جمٟ ال اٌزٞ ٚأزاسٖ ا١ٌ٤ُ هللا ػزاة اٌّخبؽت أ٠ٙب سأ٠ذ فى١ف: أٞ(  َٚ

 . ؽغخ
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 ؟ ر١غ١شٖ ٠ىْٛ و١ف – ط

ٌَمَذْ )  َْ  ٠َغَّْشَٔب َٚ ٌْمُْشآ ْوشِ  ا ًْ  ٌٍِزِّ ْٓ  فََٙ ذَِّوش   ِِ  ٚا٤داء، ٌٍؾفع أٌفبظٗ اٌىش٠ُ، اٌمشآْ ٘زا ٚعٍٕٙب ٠غشٔب ٌٚمذ: أٞ(  ُِ

 ػ١ٍٗ هللا ٠غش ػ١ٍٗ ألجً ِٓ فىً رفغ١شا، ٚأث١ٕٗ ِؼٕٝ، ٚأطذلٗ ٌفظب، اٌىالَ أؽغٓ ٤ٔٗ ٚاٌؼٍُ، ٌٍفُٙ ِٚؼب١ٔٗ

 .ػ١ٍٗ ٚعٍٙٗ اٌز١غ١ش، غب٠خ ِطٍٛثٗ

 ؟(  ٌٍزوش)  لٌٛٗ ٠شٍّٗ ٌزٞا ِب – ط

 ٚاٌّٛاػع اٌغضاء ٚأؽىبَ ٚإٌٟٙ، ا٤ِش ٚأؽىبَ ٚاٌؾشاَ، اٌؾالي ِٓ اٌؼبٍِْٛ ثٗ ٠ززوش ِب ٌىً شبًِ ٚاٌزوش

 ػٍٝ ٚأعٍٙب اٌؼٍَٛ، أعًٙ ٚرفغ١شا، ؽفظب اٌمشآْ ػٍُ وبْ ٌٚٙزا اٌظبدلخ، ٚا٤خجبس إٌبفؼخ ٚاٌؼمبئذ ٚاٌؼجش،

 . اإلؽالق

 ؟ إٌبفغ اٌؼٍُ ٘ٛ ِب – ط

 . ػ١ٍٗ أػ١ٓ اٌؼجذ ؽٍجٗ ارا اٌزٞ إٌبفغ اٌؼٍُ ٚ٘ٛ 

 ؟ ِذوش ِٓ ً٘ لٌٛٗ فٟ اٌغٍف ثؼغ لٛي ٘ٛ ِب – ط

 ػ١ٍٗ اإللجبي اٌٝ ػجبدٖ هللا ٠ذػٛ ٌٚٙزا ؟[  ػ١ٍٗ]  ف١ؼبْ ػٍُ ؽبٌت ِٓ ً٘: ا٠٢خ ٘زٖ ػٕذ اٌغٍف ثؼغ لبي 

ًْ : ) ثمٌٛٗ ٚاٌززوش ْٓ  فََٙ ذَِّوش   ِِ ُِ  . ) 

  ؟ سعٌُٛٙ ٘ٛ ؟ِٚٓ ػبد لَٛ ُ٘ ِٓ – ط

 ثب١ٌّٓ، اٌّؼشٚفخ اٌمج١ٍخ ٟ٘(  ٚػبد)  -

 .  ٚػجبدرٗ هللا رٛؽ١ذ اٌٝ ٠ذػُٛ٘ اٌغالَ ػ١ٍٗ ٘ٛدا ا١ٌُٙ هللا أسعً -

 ؟هللا  ػبلجُٙ ٚثّبرا طذلٖٛ ً٘ – ط

ب)  ػ١ٍُٙ هللا فؤسعً فىزثٖٛ، ا ِس٠ؾ  َِ  فِٟ)  عذا، شذ٠ذح: أٞ(  َطْشَطش  ْٛ  ٚاٌشمبء اٌؼزاة شذ٠ذ: أٞ(  َْٔؾظ   ٠َ

ش  )  ػ١ٍُٙ، ِّ ْغزَ  . ؽغِٛب أ٠بَ ٚصّب١ٔخ ١ٌبي عجغ ػ١ٍُٙ(  ُِ

  ف١ظجؾْٛ فزٍٙىُٙ، ثب٤سع رذفؼُٙ صُ اٌغّبء، عٛ اٌٝ فزشفؼُٙ شذرٙب، ِٓ(  إٌَّبطَ  رَٕضعُ ) 

 ؟ عضضُٙ هللا شجٗ ثّبرا – ط

 ( ُْ ُ َّٙ ً   أَْػَغبصُ  َوؤَٔ ْٕمَِؼش   َْٔخ  فغمؾ اٌش٠ؼ أطبثزٗ اٌزٞ اٌخبٚٞ إٌخً عزٚع ِضً ٘الوُٙ ثؼذ عضضُٙ وؤْ: أٞ(  ُِ

 .  أِشٖ ػظٛا ارا هللا ػٍٝ اٌخٍك أْ٘ٛ فّب ا٤سع، ػٍٝ

 ؟ ا٤ُِ ٌؼبلجخ ِؼشفزٕب ِٓ اٌؾىّخ ِب – ط

َْ  فََى١ْفَ )  ُُٔزسِ  َػَزاثِٟ َوب  . ؽغخ ػ١ٍٗ ٤ؽذ أثمذ ِب اٌزٟ ٚإٌزاسح ا١ٌ٤ُ، اٌؼزاة[  ٚهللا]  وبْ(  َٚ
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ٌَمَذْ ) )  ا٠٢خ ٘زٖ هللا وشس ٌّبرا – ط َْ  ٠َغَّْشَٔب َٚ ٌْمُْشآ ْوشِ  ا ًْ  ٌٍِزِّ ْٓ  فََٙ ذَِّوش   ِِ  ؟(   ُِ

 . ٚأخشاُ٘ د١ٔبُ٘ ٠ظٍؼ ِب اٌٝ دػبُ٘ ؽ١ش ثُٙ، ٚػٕب٠خ ثؼجبدٖ سؽّخ رٌه رؼبٌٝ وشس

 ؟ ٔج١ُٙ ؟ِٚٓ صّٛد لَٛ ُ٘ ِٓ - ط

 اٌغالَ، ػ١ٍٗ طبٌؾب ٔج١ُٙ اٌؾغش، أسع فٟ اٌّشٙٛسح اٌّؼشٚفخ اٌمج١ٍخ ُٚ٘ صّٛد وزثذ أٞ

 ؟ ٌٗ اعزغبثٛا ًٚ٘ ؟  ٔج١ٗ دػبُ٘ ِبرا اٌٝ – ط

  ػ١ٍٗ، ٚاعزىجشٚا فىزثٖٛ - خبٌفٖٛ ُ٘ اْ اٌؼمبة ٚأٔزسُ٘ ٌٗ، شش٠ه ال ٚؽذٖ هللا ػجبدح اٌٝ دػبُ٘ ؽ١ٓ -

 ؟ شجٙبرُٙ ٟ٘ ِب – ط

ا: )  -ٚر١ٙب وجشا - ٚلبٌٛا - َّٕب أَثََشش  ا ِِ اِؽذ   ٘ٛ ِّٓ غ١شٔب، ِٓ ال ِٕب، ٍِىب ال ثششا، ٔزجغ و١ف: أٞ(  َٔزَّجُِؼُٗ  َٚ

ا أَِّب)  ٚاؽذ شخض فٙٛ رٌه ِٚغ ِٕب، إٌبط ػٕذ أوجش  َػالي   ٌَفِٟ)  اٌؾبي ثٙزٖ ٚ٘ٛ ارجؼٕبٖ اْ: أٞ(  اِر 

ُعُؼش    ٌُٚ اٌجشش، ِٓ سعٛال ٠زجؼٛا أْ أٔفٛا فبُٔٙ ٚشمبئُٙ، ػالٌُٙ ِٓ اٌىالَ ٚ٘زا أشم١بء، ٌؼبٌْٛ أب: أٞ( َٚ

 . ٚاٌظٛس ٚاٌؾغش ٌٍشغش ػبثذ٠ٓ ٠ىٛٔٛا أْ ٠ؤٔفٛا

-  ( َٟ ٌْمِ ْوشُ  أَُإ ِٗ  اٌزِّ ْٓ  َػ١ٍَْ  ث١ٕٕب؟ ِٓ خظٗ ِض٠خ فؤٞ اٌزوش؟ ػ١ٍٗ ٠ٕٚضي ث١ٕٕب ِٓ هللا ٠خظٗ و١ف: أٞ(  ث١ََِْٕٕب ِِ

 اٌشعً دػٛح ثٗ ٠ٚشدْٚ ٠ٚغٌْٛٛ ٠ٚظٌْٛٛ ثٗ، ٠ذٌْٛ ٠ضاٌٛا ٌُ هللا، ػٍٝ اٌّىزث١ٓ ِٓ اػزشاع ٚ٘زا

 ؟ شجٙبرُٙ ػٍٝ  هللا أعبثُٙ ثّبرا – ط

ُْ  لَبٌَذْ : ٤ُِّٙ اٌشعً ثمٛي اٌشجٙخ ٘زٖ ػٓ هللا أعبة ٚلذ ٌَُٙ  ُْ ْْ  ُسُعٍُُٙ ُٓ  اِ ُْ  ثََشش   ااِل َْٔؾ ْضٍُُى ِِ  َّٓ ٌَِى َٚ  َ ُّٓ  هللاَّ ُّ  َػٍَٝ ٠َ

 ْٓ ْٓ  ٠ََشبءُ  َِ  ٚاالخزظبص سثُٙ ٌشعبالد طٍؾٛا ثٙب ٚوّبالد، ٚأخالق ثظفبد ػ١ٍُٙ هللا ِٓ فبٌشعً ِػجَبِدِٖ  ِِ

 ثٛؽ١ٗ،

 ؟ صّٛد لَٛ لظخ روش ِٓ اٌفبئذح ِب – ط

 عؼٍُٙ ٌٚٛ ػُٕٙ، ٠زٍمٛا أْ اٌجشش، ٠ّىٓ ٌُ اٌّالئىخ ِٓ وبٔٛا فٍٛ اٌجشش، ِٓ وبٔٛا أْ ٚؽىّزٗ سؽّزٗ ِٚٓ 

 . اٌؼبعً ثبٌؼمبة ٌُٙ اٌّىزث١ٓ هللا ٌؼبعً اٌّالئىخ ِٓ

 ؟ ػ١ٍٗ ؽىّٛا ٚثّبرا صّٛد لَِٛٓ والَ  ّمظٛداٌ ِب – ط 

 .  رىز٠جٗ طبٌؼ، ٌٕج١ُٙ صّٛد ِٓ اٌظبدس اٌىالَ ثٙزا ٚاٌّمظٛد -

ًْ : ) فمبٌٛا اٌغبئش، اٌؾىُ ثٙزا ػ١ٍٗ ؽىّٛا - َٛ  ثَ  أعفٗ ِب هللا فمجؾُٙ ٚاٌشش، اٌىزة وض١ش: أٞ(  أَِشش   َوزَّاة   ُ٘

 اشزذ ؽ١ٓ هللا ػبلجُٙ عشَ ال اٌش١ٕغ، ثبٌخطبة إٌبطؾ١ٓ ٌٍظبدل١ٓ ِمبثٍخ ٚأشذُ٘ ٚأظٍُّٙ، أؽالُِٙ

 . ؽغ١بُٔٙ
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 ؟ صّٛد ٌمَٛ هللا أسعٍٙب  اٌزٟ ا٠٢خ ٟ٘ ِب – ط

 ٠ىف١ُٙ ِب ػشػٙب ِٓ ٠ؾزٍجْٛ ٚٔؼّخ هللا، آ٠بد ِٓ آ٠خ ػ١ٍُٙ، إٌؼُ أوجش ِٓ ٟ٘ اٌزٟ إٌبلخ هللا أسعً

 . أعّؼ١ٓ

 ؟ ٌُٙ هللا أسعٍٙب ٌّبرا – ط

ُْ  فِْزَٕخ  )  ُْ )  ٚاِزؾبٔب ٌُٙ ِٕٗ اخزجبسا: أٞ(  ٌَُٙ اْططَجِشْ  فَبْسرَمِْجُٙ  ِب ٚاسرمت ا٠بُ٘، دػٛره ػٍٝ اطجش: أٞ(  َٚ

 ٠ىفشْٚ؟ أٚ ٠ئِْٕٛ ً٘ اسرمت أٚ ثُٙ، ٠ؾً

 ؟ ث١ُٕٙ اٌّبء لغّخ وبٔذ و١ف – ط

  ( ُْ َٔجِّْئُٙ َٚ  َّْ بءَ  أَ َّ ٌْ خ   ا َّ ُْ  لِْغ  إٌبلخ، ٚث١ٓ ث١ُٕٙ لغّخ ٠غزؼزثٛٔٗ، اٌزٞ ِٛسدُ٘: أٞ اٌّبء أْ ٚأخجشُ٘: أٞ(  ث١ََُْٕٙ

 . ِؼٍَٛ آخش ٠َٛ ششة ٌُٚٙ ٠َٛ ششة ٌٙب

ًُّ )   ثمٌٛٗ اٌّمظٛد ِب – ط ْؾزََؼش   ِشْشة   ُو  ؟(   ُِ

 . ٌٗ ثمغّخ ١ٌظ ِٓ ػٍٝ ٠ٚؾظش لغّزٗ، وبْ ِٓ ٠ؾؼشٖ: أٞ

ا)  طبؽجُٙ ٘ٛ ِٓ – ط  ْٚ ُْ  فََٕبَد  ؟(  َطبِؽجَُٙ

  اٌمج١ٍخ أشمٝ ٘ٛ اٌزٞ ػمش٘ب، ثبشش اٌزٞ

 ؟(   فَزََؼبؽَٝ)  ِؼٕٝ ِب – ط 

 (  فََؼمَشَ )  ػمش٘ب ِٓ ثٗ أِشٖٚ ٌّب أمبد: أٞ

َْ  فََى١ْفَ )  ػبلجُٙ ثّبرا – ط ُُٔزسِ  َػَزاثِٟ َوب  ؟(   َٚ

ٌَمَذْ )  ِؼٗ آِٓ ِٚٓ طبٌؾب هللا ٚٔغٝ آخشُ٘، ػٓ أٍ٘ىزُٙ ٚسعفخ ط١ؾخ ػ١ٍُٙ هللا أسعً ػزاة، أشذ وبْ َٚ 

َْ  ٠َغَّْشَٔب ٌْمُْشآ ْوشِ  ا ًْ  ٌٍِزِّ ْٓ  فََٙ ذَِّوش   ِِ ُِ  . ) 

 ؟ لِٛٗ اعزغبة ًٚ٘ ؟ اٌغالَ ػ١ٍٗ ٌٛؽ دػٛح ٟ٘ ِب – ط

َُ  َوزَّثَذْ : ) أٞ - ْٛ  اٌششن ػٓ ٚٔٙبُ٘ ٌٗ، شش٠ه ال ٚؽذٖ هللا ػجبدح اٌٝ دػبُ٘ ؽ١ٓ اٌغالَ، ػ١ٍٗ ٌٛؽب(  ٌُٛؽ   لَ

 . اٌؼب١ٌّٓ ِٓ أؽذ ثٙب عجمُٙ ِب اٌزٟ ٚاٌفبؽشخ

 . ٚلجبئؾُٙ ششوُٙ ػٍٝ ٚاعزّشٚا فىزثٖٛ -

 ِغشػ١ٓ، عبإُٚ٘ ٌٛؽ، لَٛ ثُٙ عّغ ؽ١ٓ أػ١بف ثظٛسح عبءٖٚ اٌز٠ٓ اٌّالئىخ اْ ؽزٝ  أػ١بف ِٓ – ط

 . ػُٕٙ ٚساٚدٖٚ ٚلجؾُٙ، هللا ٌؼُٕٙ ف١ُٙ، اٌفبؽشخ ا٠مبع ٠ش٠ذْٚ
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 ؟ ٔج١ٗ هللا عبص ٚثّبرا  ؟ اٌغالَ ػ١ٍٗ عجش٠ً هللا أِش ثّبرا – ط

ا)  ٚػمٛثزٗ هللا ثطشخ ٔج١ُٙ ٚأٔزسُ٘ ثغٕبؽٗ، أػ١ُٕٙ فطّظ اٌغالَ، ػ١ٍٗ عجش٠ً هللا أِش - ْٚ بَس َّ (  ثِبٌُُّٕزسِ  فَزَ

ٌَمَذْ ) َٚ  ُْ ْغزَمِش   َػَزاة   ثُْىَشح   َطجََّؾُٙ  عغ١ً ِٓ ثؾغبسح ٚرزجؼُٙ أػال٘ب، أعفٍٙب ٚعؼً د٠بسُ٘، ػ١ٍُٙ هللا لٍت(  ُِ

 .  ٌٍّغشف١ٓ سثه ػٕذ ِغِٛخ ِٕؼٛد،

 . ٌٗ شش٠ه ال ٚؽذٖ ٚػجبدرٗ ٌشثُٙ، شىشُ٘ ػٍٝ ٌُٙ عضاء اٌؼظ١ُ، اٌىشة ِٓ ٚأٍ٘ٗ ٌٛؽب هللا ٚٔغٝ -

  ؟ فشػْٛ آي ة اٌّمظٛد ِب – ط

ٌَمَذْ : ) أٞ َْ  آيَ  َعبءَ  َٚ ْٛ  . ٚلِٛٗ فشػْٛ: أٞ(  فِْشَػ

 ؟ عبءرُٙ اٌزٟ إٌزس ٟ٘ بِ – ط

 ِٓ ٚأشٙذُ٘ اٌمب٘شاد ٚاٌّؼغضاد - اٌجب٘شاد، ثب٠٢بد ٚأ٠ذٖ - اٌى١ٍُ، ِٛعٝ ا١ٌُٙ هللا فؤسعً -(  إٌُُّزسُ ) 

  غ١شُ٘ أؽذا ػ١ٍٗ ٠شٙذ ٌُ ِب اٌؼجش

 ؟هللا  ػبلجُٙ ثّبراٚ ؟ لِٛٗ ٌٗ اعزغبة ً٘ - ط

 . وٍٙب هللا ثآ٠بد فىزثٛا 

  ٚعٕٛدٖ ٘ٛ ا١ٌُ فٟ فؤغشلُٙ ِمزذس، ػض٠ض أخز فؤخزُ٘ -

 ؟ اٌغبثمخ ا٤ُِ لظض روش ِٓ اٌّشاد ِب – ط

ُْ : ) لبي ٌٚٙزا ٚعٍُ، ػ١ٍٗ هللا طٍٝ ٌّؾّذ اٌّىزث١ٓ[  ٚ إٌبط]  رؾز٠ش اٌمظض ٘زٖ روش ِٓ ٚاٌّشاد  أَُوفَّبُسُو

ْٓ  َخ١ْش   ِِ  ُْ  ِٚب ٘الوُٙ هللا روش اٌز٠ٓ اٌّىزث١ٓ، أٌٚئه ِٓ خ١ش اٌشعً، أفؼً وزثٛا اٌز٠ٓ ٘ئالء: أٞ(  أٌَُٚئُِى

 ١ٌٚظ ا٤ششاس، أٌٚئه أطبة ِب ٠ظجُٙ ٌُٚ اٌؼزاة، ِٓ ٠ٕغٛا أْ أِىٓ ُِٕٙ، خ١شا وبٔٛا فبْ ػ١ٍُٙ؟ عشٜ

 ُِٕٙ ثخ١ش ف١ٍغٛا ُِٕٙ، ششا ٠ىٛٔٛا ٌُ اْ فبُٔٙ وزٌه، ا٤ِش

َْ )   اٌجشاءح ٟ٘ ِب – ط ُْ  أَ ثُشِ  فِٟ ثََشاَءح   ٌَُى  ؟(  اٌضُّ

 هللا ثبخجبس إٌبعْٛ أٔىُ ؽ١ٕئز فزؼزمذْٚ ا٤ٔج١بء، ػٍٝ أٔضٌٙب اٌزٟ اٌىزت فٟ ١ِٚضبلب ػٙذا هللا أػطبوُ أَ: أٞ

 ٌٍؼذي اٌّزؼّٕخ اإل١ٌٙخ اٌىزت فٟ ثشاءرُٙ رىزت أْ ٚششػب، ػمال ِّىٓ غ١ش ثً ٚالغ، غ١ش ٚ٘زا ٚٚػذٖ؟

 ٠جك فٍُ هللا، ػٍٝ ٚأوشُِٙ اٌشعً ٤فؼً اٌّىزث١ٓ، اٌّؼبٔذ٠ٓ ٘ئالء أِضبي ٔغبح اٌؾىّخ ِٓ ف١ٍظ ٚاٌؾىّخ،

 . ثٙب ٠ٕزظشْٚ لٛح ثُٙ ٠ىْٛ أْ اال

 ؟ اٌّىزث١ٓ ٠ذػ١ٗ اٌزٞ ِب – ط

ُٓ : ) ٠مٌْٛٛ أُٔٙ رؼبٌٝ فؤخجش  ١غ   َْٔؾ ِّ ْٕزَِظش   َع ُِ ) 
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 ؟ ػ١ٍُٙ هللا سد ثّبرا – ط 

َُ : ) ِٙضِْٚٛ ٚأُٔٙ ٌؼؼفُٙ، ِج١ٕب رؼبٌٝ لبي  َْٙض غُ  َع١ُ ّْ ٌَْغ َْ  ا ٌُّٛ َٛ ُ٠ ثُشَ  َٚ  (  اٌذُّ

 ؟ إٌظش ٘زا وبْ ِزٝ

 د٠ٕٗ هللا ٚٔظش ثٗ رٌٛا ِب ٚوجشائُٙ طٕبد٠ذُ٘ ِٓ ٚلزً ثذس، ٠َٛ ا٤وجش عّؼُٙ هللا ٘ضَ أخجش، وّب فٛلغ

 . اٌّئ١ِٕٓ ٚؽضثٗ ٚٔج١ٗ

 ؟ ِٛػذُ٘ اٌغبػخ رىْٛ و١ف – ط

ًِ : ) لبي ٌٚٙزا ثٍزارٗ، ِزغ ِٚٓ ُِٕٙ، اٌذ١ٔب فٟ أط١ت ِٚٓ ٚآخشُ٘، أٌُٚٙ ثٗ ٠غّغ ِٛػذ فٍُٙ رٌه، ِٚغ  ثَ

ُْ  اٌغَّبَػخُ  ِػُذُ٘ ْٛ  . ثبٌمغؾ اٌؾك ُِٕٙ ٠ٚئخز ثٗ، ٠ؾبصْٚ اٌزٞ(  َِ

اٌغَّبَػخُ )  ثمٌٛٗ اٌّشاد ِبـ  ط شُّ  أَْدَ٘ٝ َٚ َِ أَ  ؟(  َٚ

 .  ثبٌجبي ٠ذٚس أٚ ٠زُٛ٘، ِب وً ِٓ ٚأوجش ٚأشك، أػظُ: أٞ

َٓ )  ُ٘ ِٓـ  ط ١ ِِ ْغِش ُّ ٌْ  ؟(   ا

  اٌّؼبطٟ ِٓ ٚغ١شٖ، اٌششن ِٓ اٌؼظ١ّخ اٌزٔٛة ٟٚ٘ اٌغشائُ، فؼً ِٓ أوضشٚا اٌز٠ٓ: أٞ

 ؟ ِظ١شُ٘ ٘ٛ ِب – ط

ُعُؼش   َػالي   فِٟ)   ِٓ ٠ٕغ١ُٙ اٌزٞ اٌؼًّ، ػٓ ٚػالي اٌؼٍُ، ػٓ ػالي اٌذ١ٔب، فٟ ػبٌْٛ ُ٘: أٞ(  َٚ

 . أفئذرُٙ رجٍغ ؽزٝ أعغبُِٙ، فٟ ٚرشزؼً ثُٙ، رزغؼش اٌزٟ ٚإٌبس ا١ٌ٤ُ، اٌؼزاة فٟ اٌم١بِخ ٠َٚٛ اٌؼزاة،

 ( ََ ْٛ َ٠  َْ ُْ  َػٍَٝ إٌَّبسِ  فِٟ ٠ُْغَؾجُٛ ِٙ ِ٘ ُعٛ  غ١ش٘ب، أٌُ ِٓ أشذ ٚأٌّٙب ا٤ػؼبء، ِٓ ثُٙ ِب أششف ٟ٘ اٌزٟ(  ُٚ

 . ٌٚٙجٙب ٚغ١ظٙب ٚأعفٙب إٌبس أٌُ رٚلٛا: أٞ(  َعمَشَ  َِظَّ  ُرٚلُٛا: ) ٌُٙ ٠ٚمبي ٠ٚخضْٚ، ثزٌه ف١ٙبْٔٛ

ًَّ  أَِّب)  لٌٛٗ ٠شٍّٗ اٌزٞ ِب – ط ء   ُو ْٟ  ؟(  ثِمََذس   َخٍَْمَٕبُٖ  َش

 ٌٗ ِشبسن ٚال عٛاٖ، ٌٙب خبٌك ال خٍمٙب ٚؽذٖ رؼبٌٝ هللا أْ ٚاٌغف١ٍخ، اٌؼ٠ٍٛخ ٚاٌؼٛاٌُ ٌٍّخٍٛلبد شبًِ ٚ٘زا

 .  خٍمٙب فٟ

  ؟ ثمذس ثمٌٛٗ اٌّمظٛد ِب – ط 

 ٚرٌه ا٤ٚطبف، ِٓ ػ١ٍٗ اشزٍّذ ِب ٚع١ّغ ِٚمذاس٘ب، ثٛلزٙب لٍّٗ، ثٗ ٚعشٜ ػٍّٗ، ثٗ عجك ثمؼبء ٚخٍمٙب

 :لبي فٍٙزا ٠غ١ش، هللا ػٍٝ

ب)  لٌٛٗ دالٌخ ِب – ط َِ ُشَٔب َٚ ِْ اِؽَذح   ااِل أَ ؼ   َٚ ّْ ٌْجََظشِ  َوٍَ  ؟(   ثِب

 . طؼٛثخ ٚال ِّبٔؼخ غ١ش ِٓ اٌجظش، وٍّؼ أساد، وّب ف١ىْٛ وٓ ٌٗ لبي ش١ئب أساد فبرا
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 ؟ أش١بػُٙ ُ٘ ِٓ – ط

ٌَمَذْ )  ٍَْْ٘ىَٕب َٚ ُْ  أَ   وزثزُ وّب ٚوزثٛا ػٍّزُ، وّب ػٍّٛا اٌز٠ٓ اٌغبثم١ٓ ا٤ُِ ِٓ(  أَْش١َبَػُى

ًْ )  اٌّمظٛد ثمٌٛٗ ِب – ط ْٓ  فََٙ ذَِّوش   ِِ  ؟(   ُِ

 فبْ ا٤ششاس، أٌٚئه ا٘الن الزؼذ وّب ؽىّزٗ ٚأْ ٚاؽذح، ٚا٢خش٠ٓ ا١ٌٚ٤ٓ فٟ هللا عٕخ أْ ٠ؼٍُ ِززوش: أٞ

 . اٌفش٠م١ٓ ث١ٓ فشق ٚال ِضٍُٙ، ٘ئالء

 ؟ ٚاٌمذس اٌمؼبء ؽم١مخ ِب  - ط

 ( ًُّ ُو ء   َٚ ْٟ ثُشِ  فِٟ فََؼٍُُٖٛ  َش   ِىزٛة ٚشش خ١ش ِٓ فؼٍٖٛ ِب وً: أٞ(  اٌضُّ

ًُّ )  اٌمذس٠خ اٌىزت فٟ ػ١ٍُٙ ُو َوج١ِش   َطِغ١ش   َٚ ْغزَطَش   َٚ   ِىزٛة، ِغطش: أٞ(  ُِ

 اٌّؾفٛظ، اٌٍٛػ فٟ ػٕذٖ ٚعطش٘ب رؼبٌٝ، هللا ػٍّٙب لذ وٍٙب، ا٤ش١بء ع١ّغ ٚأْ ٚاٌمذس، اٌمؼبء ؽم١مخ ٚ٘زا

 . ١ٌظ١جٗ ٠ىٓ ٌُ أخطؤٖ ِٚب ١ٌخطئٗ، ٠ىٓ ٌُ اإلٔغبْ أطبة فّب ٠ىٓ، ٌُ ٠شؤ ٌُ ِٚب وبْ، هللا شبء فّب

 ؟ هللا ِزذؽُٙا ثّبرا – ط

 ( َّْ َٓ  اِ زَّم١ِ ُّ ٌْ  . ٚاٌظغبئش ٚاٌىجبئش اٌششن ارمٛا اٌز٠ٓ ٔٛا١٘ٗ، ٚرشن أٚاِشٖ ثفؼً هلل،(  ا

 ؟ عضاءُ٘ ٘ٛ ِب – ط

ََٔٙش   َعَّٕبد   فِٟ)   لٍت ػٍٝ خطش ٚال عّؼذ، أرْ ٚال سأد، ػ١ٓ ال ِب ف١ٙب اٌزٟ إٌؼ١ُ، عٕبد فٟ: أٞ(  َٚ

 اٌٍز٠زح، ٚاٌّشبسة ٚاٌّآوً ا١ٔ٤مخ، ٚإٌّبصي اٌشف١ؼخ، ٚاٌمظٛس اٌغبس٠خ، ٚا٤ٔٙبس ا١ٌبٔؼخ، ا٤شغبس ِٓ ثشش،

  ثمشثٗ، ٚاٌفٛص اٌذ٠بْ، اٌٍّه ٚسػٛاْ اٌغٕبْ، فٟ اٌج١ٙخ ٚاٌشٚػبد اٌؾغبْ، ٚاٌؾٛس

ْمَؼذِ  فِٟ: ) لبٌٖٛ  فٟ اٌّزم١ٓ ػٍٝ ثٙب هللا اِزٓ اٌزٟ إٌّخ ٟ٘ ِب – ط ْٕذَ  ِطْذق   َِ ١ٍِه   ِػ ْمزَِذس   َِ  ؟(  ُِ

 ٚال ُِٕٙ، هللا عؼٍٕب ِٕٚزٗ، اؽغبٔٗ ِٓ ثٗ ٠ّٚذُ٘ ٚعٛدٖ، وشاِزٗ ِٓ سثُٙ ٠ؼط١ُٙ ػّب ٘زا ثؼذ رغؤي فال

 . ػٕذٔب ِب ثشش ػٕذٖ ِب خ١ش ؽشِٕب
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 لمسبث بيبويت:

 (:6آٌح )

 ( اىقَش(؟)د.فاظو اىساٍشائى(6ًُّنُش )فَرٌََهَّ عَنْيٌُْ ًٌٌََْ ٌَذْعُ اىذَّاعِ إِىَى شًَْءٍ ُّنُشٍ )* ٍا اىفشق تني ُّنش 

صٌؽة فُُعل أبلػ من فُْعل ألن فٌها توالً ضّمتان وُنُكر أبلػ وأشد فً النكارة من ُنكر بتسكٌن الكاؾ ولو 

صحٌح أن الفاصلة تقتضً كالً من التعبٌرٌن الحظنا ما ورد فً اآلٌات التً فٌها ُنكر وُنُكر نجد أنه 

 والعبارتٌن أو الوزنٌن لكن الداللة تختلؾ.

ٍء ُنُكٍر ) ًْ اِع إِلَى َش ْدُع الدَّ ٌَ ْوَم  ٌَ ( القمر( هذه فً اآلخرة وهً ؼٌر مألوفة ٙفً قوله تعالى )َفَتَولَّ َعْنُهْم 

واألمر ؼٌر  هائلة ةٌسمعوا به والدعو لمووالصوت الذي ٌدعوهم إلى الخروج ؼٌر مألوؾ فاألمر ُمستؽرب 

ُهْم َجَراٌد ُمْنَتِشٌر ) ْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث َكأَنَّ ٌَ ًعا أَْبَصاُرُهْم  ( ُمْهِطِعٌَن إِلَى 7مألوؾ فٌما سبق من حٌاتهم )ُخشَّ

ْوٌم َعِسٌر ) ٌَ قُوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا  ٌَ اِع  النكارة ولم ٌقل ُنكر بتسكٌن  (( لٌس له نظٌر فجاء بـ )ُنُكر( شدٌد8الدَّ

 الكاؾ.

  (:7آٌح )

ٌَخْشُجٌَُُ ٍَِِ اىْأَجْذَازِ مَأََّّيٌُْ جَشَادٌ  خُشَّعًا أَتْصَاسُىٌُْ*ٍا اىفشق تني خشعاً اتصاسىٌ ًخاشعح أتصاسىٌ ًأتصاسىا خاشعح )

ذَشْىَقُيٌُْ  خَاشِعَحً أَتْصَاسُىٌُْ( املعاسج(، )44ًٌٍَُْ اىَّزِي مَاٌُّا ٌٌُعَذًَُُ )ذَشْىَقُيٌُْ رِىَّحٌ رَىِلَ اىْ خَاشِعَحً أَتْصَاسُىٌُْ( اىقَش(، )7ٍُّنرَشِشٌ )

 ( اىناصعاخ(؟)د.فاظو اىساٍشائى(9) أَتْصَاسُىَا خَاشِعَحٌ( اىقيٌ( )44رِىَّحٌ ًَقَذْ مَاٌُّا ٌُذْعٌََُْ إِىَى اىسُّجٌُدِ ًَىٌُْ سَاىٌََُُِ )

والخشوع هو اإلنكسار والذلة وٌكون لإلنسان عموماً وللقلوب ولألبصار  ُخّشع هذا الجمع على وزن فُّعل.

ْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة ) ٌَ ( الؽاشٌة( ٌظهر فٌها الذلة واإلنكسار، )الَِّذٌَن ُهْم ِفً َصاَلِتِهْم َخاِشُعوَن ٕوالوجوه )ُوُجوهٌ 

ّجد ساجد. قال خاشعة ( المؤمنون( خشوع عام فً القلب والجوارح. ُخّشع جمع مفردها خاشع مثل سُ ٕ)

فً السؤال )خاشعة أبصارهم( )خشعاً أبصارهم( خشع جمع على  اآلٌتٌنأبصارهم وخّشعاً أبصارهم، فً 

وزن فعل هذا الوزن ٌفٌد التكثٌر والمبالؽة نظٌر قولنا فً المبالؽة مثل قُلّب، نقول هذا رُجل قُلّب أي كثٌر 

ٌه مطر، ورُجل ُحّول أي كثٌر التحّول. هذه من صٌػ المبالؽة التقلب وسرٌع التقلب، وَبْرق ُخلّب أي لٌس ف

أي فٌها مبالؽة  أبصارهموهً أكثر من فَُعلة ُهمزة لُمزة. فً المفرد من صٌػ المبالؽة، هذه جمع خشعاً 

الخشوع. هذا المعنى اتضح الفرق بٌن خاشع وُخّشع، خاشعة إسم فاعل وُخّشع هً جمع ٌفٌد التكثٌر ومفرده 

ل على وزن فُعل ٌفٌد المبالؽة والتكثٌر مثل ُخلّب وقُلّب. هذا الفرق فً الداللة، ٌبقى سبب اإلختٌار فً األص

ٍء ُنُكٍر ) ًْ اِع إِلَى َش ْدُع الدَّ ٌَ ْوَم  ٌَ ( ٙلماذا هنا قال ُخّشعاً وهنا خاشعة؟ نقرأ اآلٌة فً سورة القمر )َفَتَولَّ َعْنُهْم 

ْخُرُجونَ  ٌَ ًعا أَْبَصاُرُهْم  ُهْم َجَراٌد ُمْنَتِشٌر ) ُخشَّ ْوٌم 7ِمَن اأْلَْجَداِث َكأَنَّ ٌَ قُوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا  ٌَ اِع  ( ُمْهِطِعٌَن إِلَى الدَّ
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(( أوالً قال )شًء نكر( ُنُكر أي شدٌد النكارة ؼٌر مألوؾ وال معروؾ صٌؽة فُُعل من صٌػ 8َعِسٌر )

ًعا أَْبَصاُرُهْم( المبالؽة الدالة على شدة النكارة ؼٌر المألوفة وؼٌ ر المعروفة، هذا واحد ثم تقدٌم الحال )ُخشَّ

ٌُوِفُضوَن ) ُهْم إِلَى ُنُصٍب  ْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث ِسَراًعا َكأَنَّ ٌَ ْوَم  ٌَ ( َخاِشَعًة ٖٗوفً اآلٌة الثانٌة كلها مؤخرة )

ْوُم الَِّذي َكاُنوا  ٌَ (( الحال متأخرة بٌنما فً القمر الحالة المتقدمة ٌُٗٗوَعُدوَن )أَْبَصاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلٌَّة َذلَِك اْل

ُهْم َجَراٌد ُمْنَتِشٌر  ْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث َكأَنَّ ٌَ لشدة األمر )خشعاً( حال دالة على الكثرة وشًء نكر ومتقدمة. )

ْوٌم َعِسٌر )7) ٌَ قُوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا  ٌَ اِع  القلم( مهطعٌن أي مسرعٌن ماّدي أعناقهم خائفٌن  (8( ُمْهِطِعٌَن إِلَى الدَّ

ْوٌم َعِسٌر( كلها تدل على الموقؾ والهول  ٌَ قُوُل اْلَكافُِروَن َهَذا  ٌَ ولم ٌذكر فً اآلٌة الثانٌة مثل هذه األشٌاء. )

ل فً وشدة النكارة فقال )خشعاً أبصارهم( فجاء بالصٌؽة التً تدل على الكثرة والمبالؽة وقّدمها. أقصى ما قا

ٌُوفُِضوَن( هذه ٌشاهدونها، ٌسرعون إلى أصنامهم حالة  ُهْم إِلَى ُنُصٍب  اآلٌة الثانٌة فً سورة المعارج )َكأَنَّ

ْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث  ٌَ ٍء ُنُكٍر( هذا ؼٌر مألوؾ شدٌد النكارة ؼٌر معروؾ ) ًْ مألوفة لكن لما قال )إِلَى َش

ُهْم َجَراٌد ُمْنَتِشٌر ) ْوٌم َعِسٌر )( 7َكأَنَّ ٌَ قُوُل اْلَكافُِروَن َهَذا  ٌَ اِع  لمن ٌعرؾ اللؽة  األنسب(( أٌها 8ُمْهِطِعٌَن إِلَى الدَّ

أٌن نضع خشعاً وخاشعة؟ ٌضعها فً مكانها هذه موازٌن كالمعادلة الرٌاضٌة قدم خشعاً وخاشعة على 

 مبتدأ وخبر.( النازعات(هذه إخبار 9اإلبصار أما فً آٌة )أَْبَصاُرَها َخاِشَعٌة )

 (:11آٌح )

( 44ٌدِي  ًَقٍِوَ تُعْذاً ىِّيْقًٌَِْ اىََّّاىَِِنيَ )*قاه ذعاىل)ًَقٍِوَ ٌَا أَسْضُ اتْيَعًِ ٍَاءكِ ًٌََا سَََاء أَقْيِعًِ ًَغٍِطَ اىََْاء ًَقُعًَِ األٍَْشُ ًَاسْرٌََخْ عَيَى اىْجُ

( اىقَش( مل ىنا 11( ًَفَجَّشَّْا اىْأَسْضَ عًٌٍُُّا فَاىْرَقَى اىََْاء عَيَى أٍَْشٍ قَذْ قُذِسَ )11تََِاء ٍُّنْيََِشٍ )ىٌد(يف ٌٍقع آخش قاه )فَفَرَذْنَا أَتٌَْابَ اىسَََّاء 

 قذً اىسَاء عيى األسض؟

ْنَهِمٍر(. حتى تستكمل القصة لماذا بدأ بها )َفَدَعا َربَّهُ  َماء ِبَماء مُّ أَنًِّ َمْؽلُوٌب  فً سورة القمر )َفَفَتْحَنا أَْبَواَب السَّ

ُه أَنًِّ َمْؽلُوٌب َفانَتِصْر( دعا ربه والداعً تفتح له أبواب السماء، َٓٔفانَتِصْر ) ( القمر( اآلٌة هً )َفَدَعا َربَّ

دعا ربه ففتح أبواب السماء بماء منهمر هذه اإلجابة كانت فعلٌة، الدعوة تفتح لها أبواب السماء دعا ربه 

ُه( هذه اإلجابة والفاء ففتحنا أبواب السماء هذه  اإلجابة، فً سورة هود لٌس هناك أصالً دعاء؟ )َفَدَعا َربَّ

َماء ِبَماء  للسرعة، هذه اإلجابة لم ٌقل فتح أبواب السماء لدعوته فاستجبنا له وإنما قال )َفَفَتْحَنا أَْبَواَب السَّ

ْنَهِمٍر(. فً سورة هود لٌس هناك دعاء )َحتَّى إَِذا َجاء أَْمرُ  نُّوُر )مُّ  ( هود(.َٓٗنا َوَفاَر التَّ
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 (:14آٌح )

ًمل ٌسرعَو اىفيل أً اىسفٍنح؟  ((14) ًَدُسُشٍ رَاخِ أَىٌَْاحٍ )ًَدَََيْنَاهُ عَيَى سٌسج اىقَش عيى ىزا اىنذٌ * ملارا جاء ًصف اىسفٍنح يف

 )د.دساً اىنعٍَى(

الُدُسر جمع دسار مثل كتب وكتاب والدسر أو الدسار العربً ٌستعملها  )وحملناه على ذات ألواح وُدُسر(: 

لمعنى المسمار ألن أصل دسر بمعنى أدخل بقوة أو شّد بقوة. إن أراد اإلنسان أن ٌربط خشبتٌن بحبل ال بد 

على أن تربط بقوة، فهذه العملٌة ٌقولون دسر فإما بمعنى المسمار وإما بمعنى الحبل وقسم ٌقول حبل اللٌؾ 

وجه الخصوص والظاهر أنه اللٌؾ ألن هذه الخٌوط المترابطة التً تحتضن النخلة وتحصر السعؾ حتى ال 

 ٌتساقط، فهذا ٌنسجون منه الِحبال. 

)َفَفَتْحَنا لَِم لم ٌقل فلك مع أنه استعمل الفلك )وٌصنع الفلك(؟ لو نظرنا إلى الجو العام جو رعب، جو خوؾ 

َماء ِبمَ  ْنَهِمٍر )أَْبَواَب السَّ كأن السماء من حٌث نظر اإلنسان ٌرى باباً مفتوحاً من الماء، ما  ( القمر(ٔٔاء مُّ

قال ؼٌث ألن اإلنسان لما ٌسمع كلمة مطر أو ؼٌث ٌتخٌل نقاطاً، قطرات، هذا ماء منهمر الذي ٌقولون عنه 

ٌُوًنا َفاْلَتَقى الْ كأفواه الِقَرب المفتوحة.  ْرَنا اأْلَْرَض ُع ٌعنً كل ذرة من  ( القمر(َٕٔماء َعلَى أَْمٍر َقْد قُِدَر ))َوَفجَّ

ًَ َتْجِري بِِهْم ِفً َمْوٍج َكاْلِجَباِل )األرض انفجرت عٌوناً، األرض كلها صارت عٌوناً،  معناه  ( هود(ٕٗ)َوِه

 هناك رٌح تعصؾ بحٌث تضرب الماء فٌرتفع الماء فٌكون أمواجاً هذا شًء مخٌؾ. لو قال فً فلك، الفلك

مكان آمن خاصة إذا إستعمل )فً(، اإلنسان آمن فً داخل السفٌنة. لكن أراد أن ٌقوي صورة الخوؾ 

والرعب فقال )على ذات ألواح ودسر( هً عبارة عن ألواح مشدودة وقال )وحملناه على ( ما قال )فً( فلما 

رعباً وٌتذكر أن ذلك قدرة هللا ٌتخٌل اإلنسان هذا المشهد، هو فوق ألواح ودسر وهذا الماء بهذا الشكل ٌزداد 

 سبحانه وتعالى كٌؾ حمل نوحاً ومن معه على هذه األلواح والُدُسر. 

 (:14آٌح )

( اىقَش( ىو )مُفِش( ًافقد اىسٍاق )ًَفَجَّشَّْا 14*يف قصح ٌّح عيٍو اىسالً يف اٌَح )ذَجْشِي تِأَعٍُْنِنَا جَضَاء ىََِِّ مَاَُ مُفِشَ )

( ًَدَََيْنَاهُ عَيَى رَاخِ أَىٌَْاحٍ ًَدُسُشٍ 11اىْرَقَى اىََْاء عَيَى أٍَْشٍ قَذْ قُذِسَ ًَفَجَّشَّْا اىْأَسْضَ عًٌٍُُّا فَاىْرَقَى اىََْاء عَيَى أٍَْشٍ قَذْ قُذِسَ )اىْأَسْضَ عًٌٍُُّا فَ

 (( أً هلا ٍعنى؟ ًملارا مل ذأخ )مَفَش(؟)د.فاظو اىساٍشائى(14)

ُه أَنًِّ َمْؽلُوٌب َفانَتِصرْ ) الذي ُكفِر هو سٌدنا نوح   َجَزاء لَِّمن َكاَن ُكِفَر( أي ُكِفرت دعوته وأمره. )َفَدَعا َربَّ

ْنَهِمٍر )ٓٔ) َماء ِبَماء مُّ ْرَنا ٔٔ( َفَفَتْحَنا أَْبَواَب السَّ ٌُوًنا َفاْلَتَقى اْلَماء َعلَى أَْمٍر َقْد قُِدَر َوَفجَّ ْرَنا اأْلَْرَض ُع ( َوَفجَّ

ٌُوًنا َفاْلَتَقى اْلَماء َعلَى أَْمٍر َقْد قُِدَر )اأْلَْرَض  (( تجري بأعٌننا أي ٖٔ( َوَحَمْلَناهُ َعلَى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر )ُٕٔع

برعاٌتنا وال ٌمكن أن تكون هذه الرعاٌة لمن كان َكَفر وكٌؾ تجري بهم وهم ؼرقوا؟ الذي ُكِفر تعود على 
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نوح الذي دعا ربه أنً مؽلوب فانتِصر فحمله رب العزة على  أي هً تجري جزاء لسٌدنا سٌدنا نوح 

ذات ألواح ودسر وهً سفٌنة وهً تجري برعاٌته سبحانه جزاء لمن كان ُكِفر. فال ٌصح أن تكون جزاء 

لمن كان َكَفر. جزاء أي ثواباً لصبره على قومه ودعوته وهو دعا ربه أنً مؽلوب فانتِصر فربنا سبحانه 

 وحمله. وتعالى استجاب له

 (:19آٌح )

 *ٍا اىفشق تني ميَح سٌخ ًسٌاح يف اىقشآُ اىنشٌٌ؟)د.فاظو اىساٍشائى(

ِهْم  رٌح كلمة ٌْ ا أَْرَسْلَنا َعلَ  ِرٌحاً فً القرآن الكرٌم تستعمل للّشر كما فً قوله تعالى فً سورة القمر )إِنَّ

ْسَتِمرٍّ } ْوِم َنْحٍس مُّ ٌَ  {( . 9َٔصْرَصراً ِفً 

فهً تستعمل فً القرآن الكرٌم للخٌر كالرٌاح المبّشرات كما فً قوله تعالى فً سورة النمل الرٌاح  أما كلمة

ٌُْرِسُل  ْهِدٌُكْم ِفً ُظلَُماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَمن  ٌَ ن  ٌَاحَ )أَمَّ ا  الرِّ ُ َعمَّ ِ َتَعالَى هللاَّ َع هللاَّ َدْي َرْحَمِتِه أَإِلٌَه مَّ ٌَ َن  ٌْ ُبْشراً َب

 {(.ِٖٙرُكوَن }ٌُشْ 

َماَن  ٌْ ٌحَ وفً سورة سبأ )َولُِسلَ َن  الرِّ ٌْ ْعَمُل َب ٌَ َن اْلِقْطِر َوِمَن اْلِجنِّ َمن  ٌْ َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوأََسْلَنا لَُه َع ُؼُدوُّ

ِعٌ ِزْغ ِمْنُهْم َعْن أَْمِرَنا ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَّ ٌَ ِه ِبإِْذِن َربِِّه َوَمن  ٌْ َد {( استعملت كلمة رٌح مع سلٌمان لكنها ِٕٔر }ٌَ

 لم ُتخصص لشًء فجاءت عامة قد تكون للخٌر أو للشر ألن هللا سّخرها لسلٌمان ٌتصرؾ بها كٌؾ ٌشاء.

 (:14آٌح )

 .فاظو اىساٍشائى(( اىقَش(؟)د14*ملارا جاءخ ميَح تشش ىيذالىح عيى املفشد فى اٌَح)فَقَاىٌُا أَتَشَشًا ٍ نَّا ًَادِذًا َّّرَّثِعُوُ )

ِفً َفالَ َتْفَضُحوِن ) ٌْ (( كلمة ضٌؾ جاءت بالمفرد مع أن المالئكة 8ٙفً سورة الحجر )َقاَل إِنَّ َهُؤالء َض

مكرمٌن ٌعنً جمع؟ هذا سؤال لؽوي نجٌب عنه اآلن: كلمة ضٌؾ تقال للمفرد وللجمع فً اللؽة مثلها كلمة 

ُروا اْلِمْحَراَب )خصم تقال للمفرد وللجمع )َوَهْل أََتاَك نَ  ُ اْلَخْصِم إِْذ َتَسوَّ ( ص( وهذه لٌست مختصة َٕٔبأ

باإلفراد. وكذلك كلمة طفل تأتً للمفرد وللجمع عندنا كلمات فً اللؽة تأتً للمفرد وللجمع. وكذلك كلمة بشر 

بُِعُه ) تَّ ا َواِحًدا نَّ نَّ ْن َخلََق ) ( القمر( مفرد )َبْل أَنُتم َبَشرٌ ٕٗ)َفَقالُوا أََبَشًرا مِّ مَّ ( المائدة( جمع. عندنا كلمات 8ٔمِّ

تكون للمفرد وللجمع منها كلمة ضٌؾ تكون للمفرد وللجمع. عندنا ضٌوؾ وأضٌاؾ وعندنا خصم وخصوم 

وطفل وأطفال ورسول أٌضاً تستعمل مفرد وجمع، ورسل، رسول جمع أٌضاً تستعمل للمفرد والمثنى 

للؽة إشتراك. الرسول تأتً بمعنى الرسالة واإلرسال، المبلِّػ هذا والجمع والمصدر أٌضاً وهذا ٌسمى فً ا

اهُ َفقُواَل إِنَّا َرُسواَل َربَِّك )ٙٔاألصل فٌها )َفقُواَل إِنَّا َرُسوُل َربِّ اْلَعالَِمٌَن ) ٌَ ( طه( فإذن 7ٗ( الشعراء( )َفأِْت

  ضٌؾ تأتً مفرد وجمع.
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 (:43آٌح )

 ٍِ عنذّا(؟ )د.فاظو اىساٍشائى( *ٍا اىفشق تني )ّعَحً ٍنا( ً)ّعَحً

فً القرآن ٌستعمل رحمة من عندنا أخص من رحمة منا، ال ٌستعمل رحمة من عندنا إال مع المؤمنٌن فقط 

ٌُنَقُذوَن ) َشأْ ُنْؽِرْقُهْم َفاَل َصِرٌَخ لَُهْم َواَل ُهْم  ( إاِلَّ ٖٗأما رحمة منا فعامة ٌستعملها مع المؤمن والكافر. )َوإِن نَّ

ارَ  نَّ َناهُ َٗٗوَمَتاًعا إِلَى ِحٌٍن ) ْحَمًة مِّ ٌْ ْن ِعَباِدَنا آَت َوَعلَّْمَناهُ ِمن لَُّدنَّا  َرْحَمًة ِمْن ِعنِدَنا( ٌس( عامة،)َفَوَجَدا َعْبًدا مِّ

( الكهؾ()من عندنا( ٌستعملها خاصة و )منا( عامة. حتى )نعمة منا( و )نعمة من عندنا(، ٌستعمل ِ٘ٙعْلًما )

ْلَناهُ )منا(  نَّاعامة و )نعمة من عندنا( خاصة مثل )َفإَِذا َمسَّ اإْلِنَساَن ُضرٌّ َدَعاَنا ُثمَّ إَِذا َخوَّ َما  ِنْعَمًة مِّ َقاَل إِنَّ

َناُهم ِبَسَحٍر )9ٗأُوِتٌُتُه َعلَى ِعْلٍم ) ٌْ ِهْم َحاِصًبا إاِلَّ آَل لُوٍط نَّجَّ ٌْ ا أَْرَسْلَنا َعلَ ْن ِعنِدَنا( ٖٗ( الزمر( )إِنَّ  ِنْعَمًة مِّ

 ( القمر( .َٖ٘كَذلَِك َنْجِزي َمن َشَكَر )

 (:31آٌح )

 *ٍا اىفشق تني أذثاع ًأشٍاع؟)د.فاظو اىساٍشائى(

األشٌاع هم أتباع الرجل على جماعة واحدة واألتباع هم أنصار الرجل لكن ما الفرق؟ األشٌاع أنصار أٌضاً 

اَعُكمْ أَْهلَْكَنا لكن األشٌاع أعّم قال تعالى )َولََقْد  ٌَ ِكٍر ) أَْش دَّ  ( القمر( المخاَطب زمن الرسول َٔ٘فَهْل ِمن مُّ

وأتباعه الذٌن معه وقتها. القرآن الكرٌم لم ٌستعمل التبع  أشٌاعهم األمم السابقة، نحن أشٌاع سٌدنا محمد 

َعفَ  إال من كان مع الرسول  ا لَُكْم وقتها، كل أتباع الرجل من كان معه )َفَقاَل الضُّ ا ُكنَّ اء لِلَِّذٌَن اْسَتْكَبُروْا إِنَّ

( إبراهٌم(. األشٌاع لٌس بالضرورة واستعملها هللا تعالى للمتقدم والمتأخر، تكلم عن سٌدنا نوح َٕٔتَبًعا )

 ( الصافات( أٌن إبراهٌم 8ٖ)(( ثم قال )َوإِنَّ ِمن ِشٌَعتِِه إَلِْبَراِهٌَم 7٘)َولََقْد َناَداَنا ُنوٌح َفلَِنْعَم اْلُمِجٌُبوَن )

  من نوح ؟ من شٌعته أي من شٌعة نوح، صحٌح الفروع مختلفة لكن أصل الرسالة واحدة. سٌدنا

كان أسبق بكثٌر من إبراهٌم. فاألشٌاع أعّم من األتباع، األتباع من كانوا معه فقط وال ٌستعمل  نوح 

 ستعمل األشٌاع أعّم من التبع.للمتأخر. التبع ٌكون معه واألشٌاع عامة وفً القرآن ٌ

 (:31آٌح )

( اىقَش(ٍشفٌعح؟)د.فاظو 31شًَْءٍ فَعَيٌُهُ فًِ اىضُّتُشِ ) ًَمُوُّ( ٌس( تاىنصة )11شًَْءٍ أدْصٍَْنَاهُ فًِ إٍَِاًٍ ٍُثِنيٍ ) ًَمُوَّ*ملارا جاءخ )

 اىساٍشائى(

َناهُ ِفً إَِماٍم ُمِبٌٍن ) ٌْ ٍء أْحَص ًْ ُبِر )ٕٔكل له داللة )َوُكلَّ َش ٍء َفَعلُوهُ ِفً الزُّ ًْ ( ٕ٘( ٌس( بالنصب )َوُكلُّ َش

القمر( لم ٌقل وكَل شًء فعلوه، ال ٌمكن أن تقول وكلَّ شًء فعلوه فً الزبر المعنى خطأ ألنها تعنً أنهم 
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ٍء َخلَْقَناهُ ِبَقَدٍر )فعلوا كل شًء فً الزبر وهم لم ٌفعلوا  ًْ ( 9ٗشٌئاً فً الزبر، أصالً ال ٌصح. )إِنَّا ُكلَّ َش

القمر( ال ٌمكن أن تقول كلُّ شًء تصٌر ؼٌر معنى وتعنً المخلوقات على قسمٌن قسم خلقه ربنا وقسم خلقه 

 واحد آخر. ال ٌمكن.

 

 الىصبيب العمليت:

  ومازالوا مستمرٌن على ما هم علٌه من إذا دعٌت ونصحت ووضحت باألدلة واآلٌات البٌنات

 .وتولى عنهم (وتولى عنهم لقوله تعالى )  المعاصً فاعرض عنهم

 األمن ٌوم القٌامة . الخشوع فً الدنٌا فً الصالة ٌجلب 

  من ال ٌخشع فً الدنٌا ٌؤتً ٌوم القٌامة ذلٌل فالحظ الخشوع عند تسلٌم الشهادات الذي لم ٌنجح

 فع رأسه مسرور .خاشع ذلٌل أما الناجح را

  أقبح األعمال السٌئة من ٌعتقد أنه على صواب وهو على خطؤ ومن حوله ٌنصحه وهو مصر على

 ذلك فالشٌطان زٌن له .

  إذ ابتلٌت بالغٌبة أو أي ذنب وأنت تجاهد نفسك باستمرار تعود له فادعوا هللا أن ٌطهرك من هذا

 الذنب ب ) ربً إنً مغلوب فانتصر ( .

 ء على الكافر المصر على كفره .مشروعٌة الدعا 

 على نعمه سبب السالمة من العذاب .شكر هللا  

 . ادع بهذا الدعاء لذرٌتك : اللهم ألق على ذرٌتً محبة منك واصنعهم على عٌنك 

 لها . دع وٌخبرنا بنعٌم أهل الجنة لنعملمن لطف هللا بنا ٌخبرنا بعذاب أهل النار لنرت 

 هللا صدق هللا معه .مع ٌرا فعلٌنا اإلقبال علٌه فمن صدق ٌسر هللا القرآن لنا معنا وتفس 

  قارب النجاة من الفتن واألزمات هو القرآن تعلمه والعمل به. 

 . اسؤل هللا بركة القرآن 

 هللا أن ٌرزق بركته . ًإذا قدمت على أي عمل فاسؤل 

 . القرآن هو العلم النافع فإذا طلبه العبد أعانه هللا علٌه 

  ٌرزق سلوك طرٌق العلم لحدٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم ) من سلك طرٌق ٌلتمس اسؤل هللا أن

 فٌه علما سهل هللا له به طرٌق للجنة ( .

 . وجوب اإلٌمان بالقدر 

 . كتابة األعمال صغٌرها وكبٌرها فً صحائف األعمال 

 . احذر من صغائر الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها فتهلكه 
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 :مع خىاتيمهب قمرال سىرةتىبسب فىاتح 

اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر )    (( ثم 1اآلن نبدأ بالسورة الرابعة والخمسٌن سورة القمر تبدأ بقوله تعالى )اْقَتَرَبِت السَّ

ٍء ُنُكٍر ) ًْ اِع إِلَى َش ْدُع الدَّ ٌَ ْوَم  ٌَ ًعا أَْبَصاُرُهْم 6ذكر من أحداث هذه الساعة فقال )َفَتَولَّ َعْنُهْم  ْخُرُجوَن ( ُخشَّ ٌَ

ُهْم َجَراٌد ُمْنَتِشٌر ) ْوٌم 7ِمَن اأْلَْجَداِث َكؤَنَّ ٌَ قُوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا  ٌَ اِع  (( ٌتكلم عن أحوال الساعة )ُمْهِطِعٌَن إِلَى الدَّ

اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر )8َعِسٌر ) اَعُة َمْوِعُدهُ 1((، )اْقَتَرَبِت السَّ اَعُة أَْدَهى َوأََمرُّ (( وفً اآلخر ٌقول )َبِل السَّ ْم َوالسَّ

اَعُة أَْدَهى 66) اَعُة َمْوِعُدُهْم َوالسَّ ((، اقتربت الساعة ذكر الساعة ثم ذكر فً اآلخر وقوع الساعة )َبِل السَّ

(( تلك أحداث الساعة وهنا أحداث هإالء فً هذه الساعة 67( إِنَّ اْلُمْجِرِمٌَن ِفً َضاَلٍل َوُسُعٍر )66َوأََمرُّ )

ٌُْسَحُبوَن ِفً النَّاِر َعلَى ُوُجوِهِهْم ُذوقُوا َمسَّ 67ماذا سٌحصل لهم؟ )إِنَّ اْلُمْجِرِمٌَن فًِ َضاَلٍل َوُسُعٍر ) ْوَم  ٌَ  )

اٍت َوَنَهٍر )68َسَقَر ) قٌَِن ِفً َجنَّ ن (( وكؤ44( ِفً َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملٌٍِك ُمْقَتِدٍر )46(( إلى أن ٌقول )إِنَّ اْلُمتَّ

هذه صورة متوازنة لما سوف ٌحصل ٌوم القٌامة، أحداث الساعة أوالً واقترابها ثم ذكر فً اآلخر ماذا 

ٌحدث فٌها خاتمة المجرمٌن وخاتمة المتقٌن. )أدهى وأمر( إسم تفضٌل من أي شًء ٌجدونه فً حٌاتهم 

ومرٌرة. إذن هً مرتبطة الحالٌة من أمور مرٌرة وشدٌدة، أدهى وأمر من كل ما ٌعلمونه من أمور شدٌدة 

أولها بآخرها وهً فً سٌاق واحد. فً قوله تعالى )اقتربت الساعة( كؤنها تحذٌر للناس لكً ٌستعدوا 

 وٌجهزوا أنفسهم لهذا الٌوم وذكر الصنفٌن المتقٌن والمجرمٌن.

   

 

  عٛسح اٌمّش ٔٙب٠خ  
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة الرحمن ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الرحــمه ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 اٌغ١ًٍ االٍُ ثٙنا اٍزٍٙذ ؽ١ش اٌوؽّٓ ثَٛهح اٌَٛهح ٘نٖ ١ٍّذ. 

 ػ١ٍُٙ فموأ إٔؾبثٗ، ػٍٝ ٍٍُٚ ػ١ٍٗ هللا ٍٕٝ هللا هٍٛي فوط لبي ػٕٗ هللا هٟٙ عبثو ػٓ: فٍٚٙب 

 ِوكٚكا   أؽَٓ فىبٔٛا اٌغٓ ١ٌٍخ اٌغٓ ػٍٝ لوأرٙب ٌمل) فمبي فَىزٛا آفوٖ اٌٝ أٌٚٙب ِٓ اٌوؽّٓ ٍٛهح

 فٍه ٔىنة، هثٕب ٔؼّه ِٓ ثْٟء ال: لبٌٛا( رىنثبْ هثىّب ءاالء فجؤٞ) لٌٛٗ ػٍٝ أر١ذ وٍّب وٕذ ِٕىُ؛

 (.اٌؾّل

 ِى١خ ٍٛهح. 

 ّىو٘ب ػٍٝ ٚاٌؾش ٚا٢فوح، اٌل١ٔب فٟ رؼبٌٝ هللا ٔؼُ ث١بْ ؽٛي اٌَٛهح ٘نٖ رلٚه: اٌَٛهح ِؾٛه 

 .ػٕٙب اٌغفٍخ أٚ رىن٠جٙب ِٓ ٚاٌزؾن٠و

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

 هللا أ٠ل اٌزٟ اٌىجوٜ ثبٌّؼغيح اٌوؽّٓ ٍٛهح اٍزٍٙذ ث١ّٕب اٌمّو، أْمبق ثّؼغيح ِفززؾخ اٌمّو ٍٛهح 

 .اٌىو٠ُ اٌموآْ ِؼغيح: ٍٍُٚ ػ١ٍٗ هللا ٍٕٝ ٔج١ٗ ثٙب ٚعً ػي

 صُ( ِمزله ١ٍِه ػٕل) لبي اٌمّو ٍٛهح ففٟ اٌوؽّٓ، ٍٛهح ِطٍغ ِغ اٌمّو ٍٛهح فبرّخ ث١ٓ اٌزٕبٍت 

 ثبٌٍّه رؼبٌٝ ارٖبفٗ ٚث١ٓ ٚعً، ػي اٌوؽّٓ ٘ٛ اٌّمزله فب١ٌٍّه( اٌوؽّٓ) اٌوؽّٓ ٍٛهح فٟ ثلأ

 .اٌّمزله ا١ٌٍّه اال ػ١ٍٙب ٠مله ٚال اٌوؽّخ ٠ٍّه ال ألٔٗ ٚاٙؾخ ِٕبٍجخ ٚاٌوؽّخ ٚااللزلاه

 َٔٙب٠خ ٚفٟ ٚاٌملهح، ثبٌٍّه رؼبٌٝ ٕٚفٗ اٌمّو ٍٛهح ٔٙب٠خ ففٟ رؼبٌٝ هللا ػٍٝ ثبٌضٕبء اٌَٛهر١ٓ فزب 

 .ٚاإلوواَ اٌغالي ثنٞ رؼبٌٝ ارٖبفٗ ٚث١بْ ٚرّغ١ل ٚرمل٠ٌ رٕي٠ٗ اٌوؽّٓ ٍٛهح

 اٌغٕبْ فٟ اٌّزم١ٓ ثٕؼ١ُ اٌَٛهربْ فزّذ. 

 رىن٠جُٙ اٌوؽّٓ ٍٛهح موود ثٙب، ٚرىن٠جُٙ ٚإٌنه ا٠٢بد ػٓ اٌىفبه اػواٗ اٌمّو ٍٛهح ث١ٕذ ٌّب 

 .ػٕٙب ٚغفٍزُٙ رؼبٌٝ هللا ثآالء

 ٟاٌمّو ٍٛهح ٚفٟ ِوح، ٚصالص١ٓ اؽلٜ( رىنثبْ هثىّب ءاالء فجؤٞ) رؼبٌٝ لٌٛٗ رىوه اٌوؽّٓ ٍٛهح ف 

 ٚاٌزفىو رؼبٌٝ هللا ٔؼُ فٟ ٌٍٕظو كػٛح اٌوؽّٓ ٍٛهح ٚفٟ ٚإٌنه، ثب٠٢بد ٚاالػزجبه إٌظو اٌٝ كػٛح

 .ٔىوأٙب ِٓ ٚاٌزؾن٠و ّىو٘ب ٚآكاء ف١ٙب

 ٚإٌبه اٌغٕخ ٕٚٚف ٚأ٘ٛاٌٙب اٌم١بِخ أؽٛاي ِٓ اٌمّو ٍٛهح فٟ ٚهك ٌّب ِفٍٖخ اٌوؽّٓ ٍٛهح أرذ. 

 اٌموآْ ٔؼّخ ػٓ اٌَٛهربْ رؾلصذ. 

 ٟرووٕب٘ب ٌٚمل*  وفو وبْ ٌّٓ عياء ثؤػ١ٕٕب رغوٞ*  ٚكٍو أٌٛاػ ماد ػٍٝ ٚؽٍّٕبٖ) اٌمّو ٍٛهح ف 

 ءاالء فجؤٞ*  وبألػالَ اٌجؾو فٟ إٌّْئبد اٌغٛاه ٌٚٗ) اٌوؽّٓ ٍٛهح ٚفٟ( ِلوو ِٓ فًٙ ءا٠خ

 ٔج١ٗ ػٍٝ ٔؼّزٗ اٌمّو ٍٛهح فٟ رؼبٌٝ هللا موو ؽ١ش كل١مخ ِٕٚبٍجخ ٌط١فخ ِمبثٍخ ٚرٍه( رىنثبْ هثىّب
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 ثبٌغٛاه ػجبكٖ ػٍٝ اِزٕبٔٗ موو اٌوؽّٓ ٍٛهح ٚفٟ إٌغبح، ثَف١ٕخ ِؼٗ آِٓ ِٚٓ اٌَالَ ػ١ٍٗ ٔٛػ

 .إٌّْئبد

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 أعٍّزٗ ِب اٌوؽّٓ ٍٛهح فٍٖذ ٌٚمل ٚإٌبه، اٌغٕخ ٚػٓ ٚأ٘ٛاٌٙب، اٌم١بِخ ػٓ اٌَٛهر١ٓ ؽل٠ش 

 .اٌمّو ٍٛهح

 ٚرؼ١ٍّٗ اٌموآْ ر١َ١و ٔؼّخ ػٓ اٌَٛهر١ٓ ؽل٠ش. 

 ٌْئٚٔٗ ٚرٖو٠فٗ اٌىْٛ ٌٙنا رلث١وٖ رؼبٌٝ هللا أللاه ػٓ اٌَٛهر١ٓ ؽل٠ش. 

 ؽبٕجب   ػ١ٍُٙ أهٍٍٕب أب) لِٛٗ ِغ ٌٛٛ لٖخ فٟ رؼبٌٝ لبي اٌْبوو٠ٓ، عياء ػٓ اٌمّو ٍٛهح ؽل٠ش 

 فٟ اٌوؽّٓ ٍٛهح فٍٖذ ٚلل( ّىو ِٓ ٔغيٞ ونٌه ػٕلٔب ِٓ ٔؼّخ*  ثَؾو ٔغ١ٕبُ٘ ٌٛٛ ءاي اال

 .ثٙب اٌزىن٠ت ِٓ ٚؽّنهد رؼبٌٝ هللا ٔؼُ
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 محبور السىرة:
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 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 ٌٙب ك١ٌال   ١ٌىْٛ اٌىو٠ّخ اٌَٛهح َِزًٙ فٟ االٍُ ٘نا ٠ؤرٟ. اٌظب٘وح هللا ٔؼُ ِٓ( 11 – 1) ا٠٢بد 

 رؼبٌٝ هللا هؽّخ آصبه ؽٛي اٌىو٠ّخ اٌَٛهح فزلٚه ٠٢برٙب ِٚؾٛها   ، ٌّّٚٛٔٙب ٚاّبهح ػ١ٍٙب ٚػٕٛأب  

 .رؾٖٝ ٚال رؼل ال اٌزٟ ٚآالئٗ

 ٚأٍبٍٙب إٌؼُ إًٔ ف١ٗ اٌوثب١ٔخ إٌؼُ ِملِخ فٟ اٌقٍك ٔؼّخ رؤرٟ. اٌقٍك ٔؼّخ( 13 – 11) ا٠٢بد ِٓ 

 .اٌغ١ٍٍخ اٌَٛهح ٘نٖ فٟ ػٕٙب اٌؾل٠ش وبْ ٕ٘ب

 ٔبٍت ٚاٌغبْ، اإلٌٔ اٌضم١ٍٓ فٍك ػٓ ٍجؾبٔٗ رؾلس ٌّب. ا٢فبق فٟ هللا ٔؼُ ِٓ( 52 – 11) ا٠٢بد 

 ٚافزالف، رٕبفو ِٓ ث١ُٕٙ ِب ِغ ٚاٌغبْ اإلٌٔ هللا فٍك فىّب ٚاٌّغوة، اٌّْوق اٌقبفم١ٓ موو مٌه

 فٟ اٌّضً ثّٙب ٠ٚوة ؽزٝ ٚافزالف، ثؼل ِٓ ث١ّٕٙب ِب ِغ ٚاٌّغوة اٌّْوق ٍجؾبٔٗ فٍك فىنٌه

 ِٕٚبفغ فٛائل ٚاالفزالف اٌزٕٛع ٘نا ٚفٟ ث١ّٕٙب، اِزياط فال ِقزٍف١ٓ اٌجؾو٠ٓ هللا فٍك ٚونٌه اٌجؼل،

 ا٢فبق ؽ١ش ٚاألٔٙبه اٌجؾبه ػبٌُ ػٓ اٌؾل٠ش ٚاٌّغوث١ٓ اٌّْول١ٓ ػٓ اٌؾل٠ش ٔبٍت فمل رؾٖٝ، ال

 .اٌؼغ١جخ ٚاٌؼٛاٌُ اٌوؽ١جخ

 اٌَج١ً ٟ٘ ثٕؼّخ رؼبٌٝ موو اٌؼبعٍخ إٌؼُ رٍه ػٓ اٌؾل٠ش ثؼل. إٌؼُ ٌطبئف ِٓ( 15 – 53) ا٠٢بد 

 كاه اٌٝ اٌل١ٔب كاه ِٓ االٔزمبي ؽ١ش اٌّٛد ٔؼّخ ا٢فوح، ٔؼُ ا٢عٍخ، إٌؼُ رؾمك اٌٝ ا١ٌٍٍٛخ أٚ

 اٌىْٛ ٘نا رلث١و ٔؼّخ ِٕٚٙب اٌىوَ، ٌٚطبئف إٌؼُ كلبئك ِٓ ٛبئفخ ا٠٢بد رٕبٌٚذ وّب. ا٢فوح

 .ا٢فوح فٟ ٚاٌغياء اٌؾَبة ٚٔؼّخ ٚرٖو٠فٗ

 اٌّٛػل ٘نا أْ رؼبٌٝ ث١ٓ ا٢فوح فٟ اٌضم١ٍٓ ؽَبة اٌٝ اإلّبهح ثؼل. ٚاػغبى رؾل  ( 13 – 11) ا٠٢بد 

 ٠َٛ أ٘ٛاي ِٓ عٍّخ اٌٝ ا١ٌَبق ثٕب أزمً صُ ا١ٌٗ، اال هللا ِٓ ِفو فال أؽل، ِٕٗ ٠زفٍذ ٌٓ اٌّورمت

 .األوجو اٌفيع

 ٚٚلؼٗ اٌؼظبَ، ا١ٌَٛ ٘نا أ٘ٛاي ؽٛي ِٕٛٛال   اٌؾل٠ش ىاي ِب. اٌّغو١ِٓ ػبلجخ( 12 – 11) ا٠٢بد 

 هإًٚ ػٍٝ ٚفٚؾُٙ ٚأمٌُٙ اٌؼٖبح، ِٓ أزمُ أْ رؼبٌٝ ٔؼّٗ ِٓ ٚ٘نا اٌّغو١ِٓ اٌّىنث١ٓ ػٍٝ

 .ثبٌٛػ١ل ا١ٌٕب لّلَ أْ رؼبٌٝ ٔؼّٗ ِٓ أْ وّب األّٙبك،

 ػبلجخ ػٓ اٌؾل٠ش ٠ؤرٟ اٌّىنث١ٓ اٌّغو١ِٓ ١ِٖو ػٓ اٌؾل٠ش ثؼل. اٌّزم١ٓ ٔؼ١ُ( 17 – 13) ا٠٢بد 

 اٌؼظّٝ ٚاٌوؽّخ اٌىجوٜ، إٌؼّخ ٟ٘ ألٔٙب اٌَٛهح فٟ اٌٛاهكح إٌؼُ ٍٍه فٟ اٌغٕخ ٚرٕزظُ اٌّزم١ٓ،

ّٓ  اٌزٟ  .ػجبكٖ ِٓ ٠ْبء ِٓ ػٍٝ اٌوؽّٓ ثٙب ٠ّ
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 :التمهيد

ؾّلهلل ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ ػٍٝ هٍٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚىكٔب ػٍّب ٚ٘لٜ اٌ  ثَُ هللا

 ٚرمٝ..

 اٌٍُٙ اهىلٕب اٌؾَٕبد اٌغبه٠بد ٚاهىلٕب أػّبي اٌَوائو.

 فٟ اٌىالَ . اْ هؽّخ هللا ثؼجبكٖ ال ِٕزٙٝ ٌٙب ٚأػظُ هؽّخ هؽُّٙ ثٙب ٟ٘ رؼ١ٍُّٙ اٌموآْ ،ٚرؼ١ٍُّٙ اٌج١بْ

 ٚٔؼُ هللا ػظ١ّخ ووفغ اٌَّبء ٚثَٜ األهٗ ٚالبِخ اٌؼلي ث١ٓ اٌقٍك ٚٔؼُ هللا ال رؼل ٚال رؾٖٝ.

ٚاٌوؽّٓ اٍُ ِٓ أٍّبء هللا اٌؾَٕٝ ،ٚاٍُ اٌوؽّٓ ِقزٔ ثبٌوة رجبهن ٚرؼبٌٝ ،فال ٠َّٝ ثٗ ٚال ٠طٍك 

 ػٍٝ أؽل ِٓ فٍمٗ أثلا.

 فٍٚٗ ٚاؽَبٔٗ رجبهن ٚرؼبٌٝ ػٍٝ فٍمٗ .ٚاٌوؽّٓ ٠لي ػٍٝ وّبي ارَبع هؽّزٗ ،ٚع١ًٍ 

١ٌٌٚ ٌوؽّخ هللا عً ٚػال ؽل رٕزّٟ ا١ٌٗ ،لبي اٌوة رؼبٌٝ: )ٚهؽّزٟ ٍٚؼذ وً ّٟء فَؤوزجٙب ٌٍن٠ٓ 

 ٠زمْٛ(

 ٚ٘نٖ اٌوؽّخ اٌؼظ١ّخ ثٙب ٠ؼ١ِ اٌقالئك أعّؼْٛ.

 ٚهؽّخ هللا ِٕٙب ِب ٘ٛ ػبَ ،ِٕٚٙب ِب ٘ٛ فبٓ.

ِٓ ٚاٌىبفو ٚاٌجو ٚاٌفبعو،ٚاٌنوو ٚاألٔضٝ ،ِٚٓ ِظب٘و هؽّزٗ اٛؼبَ اٌغبئغ هؽّخ هللا اٌؼبِخ فٙنٖ ٠ٕبٌٙب اٌّئ

،عبء فٟ اٌؾل٠ش اٌملٍٟ: )أٟ ٚاٌغٓ ٚاإلٌٔ فٟ ٔجؤ ػظ١ُ ،ف١وٞ ا١ٌُٙ ٔبىي ،ّٚوُ٘ اٌٟ ٕبػل ،أرموة 

 ا١ٌُٙ ثبٌٕؼُ ،٠ٚزموثْٛ اٌٟ ثبٌّؼبٕٟ، أفٍك ٠ٚؼجل غ١وٞ ،ٚأهىق ٠ْٚىو غ١وٞ(

ٕخ فٟٙ ١ٖٔت اٌّئِٓ اٌزمٟ اٌنٞ ٠ؼوف هثٗ، فٙنٖ اٌوؽّخ ٚاٍؼخ األهعبء ِزؼلكح ٚأِب ِظب٘و هؽّزٗ اٌقب

 اٌّظب٘و .

فّٓ ِظب٘و هؽّزٗ اٌقبٕخ ٍزوٖ رجبهن ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ِٓ ٠ؼ١ٖٗ ،ٚأ٠ٚب لجٛي اٌزٛثخ ،ٚأ٠ٚب ِٓ ِظب٘و 

 اٌوؽّخ رٛف١مٗ رجبهن ٚرؼبٌٝ ٌؼجبكٖ ثبٌؼًّ اٌٖبٌؼ ٚاٌؼٍُ إٌبفغ .

 ِٚؼ١زٗ ٌجؼ٘ ػجبكٖ اٍزغبثخ كػبئُٙ ٚغٛصُٙ ػٕل إٌٛاىي. أ٠ٚب ِٓ هعّزٗ اٌقبٕخ

فبْ إٌبظو ثؼ١ٓ اٌج١ٖوح ٚاإلٖٔبف اٌٝ ِب ؽٌٛٗ ٠وٜ ِٓ ِظب٘و هؽّخ هللا عً ٚػال أػظُ ِّب رواٖ ثؼ١ٕه 

. 

 فبْ هللا عً ٚػال وزت وزبثب ػٕلٖ فٛق ػوّٗ )اْ هؽّزٟ غٍجذ غٚجٟ(

 ٍٛهٖ ثٙنا االٍُ ٟٚ٘ ٍٛهح )اٌوؽّٓ( َٔؤي هللا ِٓ ٚاٍغ هؽّزٗ ،فَّٝ هللا ٍٛهح ِٓ

 ٍٛهرٕب ا١ٌَٛ اٌزٟ ٍٕزلاهٍٙب ثبمْ هللا ٟ٘ ٍٛهح اٌوؽّٓ.
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الــــــرحـــــمــــــــنسورة   

 :فىائد وأسئلت تدبريت

ُِ    [ 11 ـ1 ]  َْ ِٓ  هللَاِ  ثِ َّ ُِ  اٌَوْؽ   اٌَوِؽ١

 ؟( اٌوؽّٓ)  ثبٍُ اٌَٛهح افززبػ ٍجت ِب – ً

ٓ   "  ثبٍّٗ افززؾٙب اٌغ١ٍٍخ، اٌىو٠ّخ اٌَٛهح ٘نٖ َّ  ثوٖ، ٚعي٠ً اؽَبٔٗ، ٚػَّٛ هؽّزٗ، ٍؼخ ػٍٝ اٌلاي  " اٌَوْؽ

 ٚاٌل٠ٛ١ٔخ اٌل١ٕ٠خ إٌؼُ ِٓ ػجبكٖ اٌٝ هللا إٍٔٚٗ اٌنٞ ٚأصو٘ب هؽّزٗ ػٍٝ ٠لي ِب موو صُ فٍٚٗ، ٚٚاٍغ

ٞ   }  : ٠ٚمٛي ٌْىوٖ، اٌضم١ٍٓ ٠ٕجٗ ٔؼّٗ، ِٓ ٚٔٛع عٌٕ وً ٚثؼل ٚاألفو٠ٚخ ]  َ ب آاَلءِ  فَجِؤ َّ ِْ  َهث ى  ثَب   .  [   { ر َىن 

 ؟ ػجبكٖ ػٍٝ ثٙب هللا ِٓ ِٕخ أػظُ ِب – ً

َُ  }  أٔٗ فنوو َْ  َػٍَ ٌْم ْوآ  ثٙب هؽُ ٚهؽّخ ِٕخ أػظُ ٚ٘نا ػجبكٖ، ػٍٝ ٠َٚو٘ب ِٚؼب١ٔٗ، أٌفبظٗ ػجبكٖ ػٍُ  : أٞ  { ا

  . ّو وً ػٓ عو ف١و، وً ػٍٝ ِْزًّ رف١َو، ٚأؽَٓ أٌفبظ، ثؤؽَٓ ػوث١ب لوآٔب ػ١ٍُٙ أٔيي ؽ١ش ػجبكٖ،

 ؟ غ١وٖ ػٍٝ ا٢كِٟ ثٙب هللا ١ِي اٌزٟ حا١ٌّي ِب – ً

َْ  َفٍَكَ  }  ب ََ ْٔ  اٌجل٠غ رؼبٌٝ اٌجل٠غ أرمٓ لل اٌجٕبء، ِؾىُ األعياء، َِزٛفٟ األػٚبء، وبًِ رم٠ُٛ، أؽَٓ فٟ  { اإْلِ

  . اٌؾ١ٛأبد ٍبئو ػٍٝ ١ِٚيٖ ارمبْ، أٞ فٍمٗ

ٗ   }  ثؤْ َّ َْ  َػٍَ ٌْج١ََب  ١ِي اٌنٞ فبٌج١بْ اٌقطٟ، ٚاٌزؼ١ٍُ إٌطمٟ ٌٍزؼ١ٍُ ّبًِ ٚ٘نا ١ّٙوٖ، فٟ ػّب اٌزج١١ٓ  : أٞ  { ا

  . ػ١ٍٗ ٚأوجو٘ب ٔؼّٗ، أعً ِٓ غ١وٖ ػٍٝ ا٢كِٟ ثٗ هللا

 ؟ ٚاٌمّو اٌٌّْ فٍك ِٓ اٌؾىّخ ِب – ً

 {   ٌ ّْ َْ و   اٌ َّ ٌْمَ ا َٚ   ْ جَب َْ  ِمله، ٚرمل٠و ِمٕٓ، ثؾَبة ٠غو٠بْ ٍٚقوّ٘ب ٚاٌمّو، اٌٌّْ هللا فٍك  : أٞ  { ثِؾ 

  . ٚاٌؾَبة ا١ٌَٕٓ ػلك اٌؼجبك ١ٌٚؼوف ٠مَٛ، ِب ِٖبٌؾُٙ ِٓ ثنٌه ١ٌٚمَٛ ثُٙ، ٚػٕب٠خ ثبٌؼجبك، هؽّخ

 {   ُ إٌَْغ ََْغو   َٚ اٌ َٚ  ِْ َلا غ  َْ  ٚرٕمبك ٚرقْغ ٚرط١غ ٌٗ، ٚرَغل هثٙب رؼوف األهٗ، ٚأّغبه اٌَّبء، ٔغَٛ  : أٞ  { ٠َ

  . ِٕٚبفؼُٙ ػجبكٖ ِٖبٌؼ ِٓ ٌٗ ٍقو٘ب ٌّب

 ؟ ثب١ٌّياْ اٌّواك  ِب – ً

بءَ  }  َّ ََ اٌ  ٚاألفؼبي، األلٛاي فٟ اٌؼجبك، ث١ٓ اٌؼلي  : أٞ ا١ٌّياْ هللا ٚٚٙغ األه١ٙخ، ٌٍّقٍٛلبد ٍمفٙب  { َهفََؼَٙب َٚ

 رىبي اٌنٞ ٚاٌّى١بي اٌّؼوٚف، ا١ٌّياْ ف١ٗ ٠لفً موؤب، وّب ٘ٛ ثً ٚؽلٖ، اٌّؼوٚف ا١ٌّياْ ثٗ اٌّواك ١ٌٌٚ

 ثٙب ٠ٚمبَ اٌّقٍٛلبد، ث١ٓ ثٙب ٠فًٖ اٌزٟ ٚاٌؾمبئك اٌّغٙٛالد، رٚجٜ اٌزٟ ٚاٌَّبؽبد ٚاٌّمبك٠و، األ١ّبء ثٗ

   : لبي ٌٚٙنا ث١ُٕٙ، اٌؼلي

ا أاََل  }  ْٛ ِْ  فِٟ رَْطَغ ١َيا ِّ ٌْ   ا١ٌّياْ؟ هللا أٔيي ٌّبما– ً{ ا

 ٌؾًٖ ٚآهائىُ، ػمٌٛىُ اٌٝ ٠وعغ وبْ ٌٛ األِو فبْ ا١ٌّياْ، فٟ اٌؾل رزغبٚىٚا ٌئال ا١ٌّياْ، هللا أٔيي  : أٞ

  . ٚاألهٗ اٌَّبٚاد ٌٚفَلد ػ١ٍُ، ثٗ هللا ِب اٌقًٍ ِٓ
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ٛا }   ّ أَل١ِ َٚ  َْ ْى َٛ ٌْ ِٜ  ا َْ ٌْمِ اَل  }  ٚاِىبٔىُ، ِملهرىُ ا١ٌٗ رًٖ اٌنٞ ثبٌؼلي، لبئّب اعؼٍٖٛ  : أٞ  { ثِب ٚا َٚ و  َِ َْ  ر ْق ١َيا ِّ ٌْ   { ا

  . ٚاٌطغ١بْ ٚاٌظٍُ اٌغٛه ٚ٘ٛ ثٚلٖ، ٚرؼٍّٛا رٕمٖٖٛ ال  : أٞ

 ؟ ٌّٚبما األهٗ هللا ٚٙغ ٌّٓ – ً 

{  َٗ اأْلَْه َؼَٙب َٚ َٙ َِ  }  أؽٛاٌٙب  [ٚ  إٔٚبفٙب ]  ٚافزالف ٚاالٍزمواه اٌىضبفخ ِٓ ػ١ٍٗ وبٔذ ِب ػٍٝ هللا  { َٚ   { ٌِْْلََٔب

 ٠ٍَٚىْٛ ٠ٚؾفوْٚ ٠ٚغوٍْٛ ٠ٚؾوصْٛ ثٙب، ٠جْٕٛ ٚفواّب ِٙبكا ٌُٙ ٚرىْٛ ػ١ٍٙب، ٠َزموٚا ٌىٟ ٌٍقٍك،  : أٞ

  . ٙوٚهرُٙ ثً ؽبعزُٙ، ا١ٌٗ رلػٛ ِّب ف١ٙب، ِب ٚع١ّغ ثّؼبكٔٙب ٠ٕٚزفؼْٛ فغبعب، ٍجٍٙب

 اٌزٟ اٌضّواد رضّو اٌزٟ األّغبه ع١ّغ ٟٚ٘  { فَبِوَٙخ   ف١َِٙب }   : فمبي اٌٚوٚه٠خ، األلٛاد ِٓ ف١ٙب ِب موو صُ

 مٌه، ٚغ١و ٚاٌزفبػ، ٚاٌوِبْ ٚاٌز١ٓ اٌؼٕت ِٓ اٌؼجبك، ثٙب ٠زفىٗ

  ؟ األوّبَ ثناد ٌّواكا ِب – ً   

 ِٕٗ ٠زيٚك ٠ٚلفو، ٠ئوً لٛرب فزىْٛ رزُ، ؽزٝ ف١ْئب ١ّئب رقوط اٌزٟ اٌمٕٛاْ ػٓ ٠ٕفٍك اٌنٞ اٌٛػبء ماد  : أٞ 

  . اٌفٛاوٗ أؽَٓ ِٓ ٌن٠نح ٚفبوٙخ ٚاٌَّبفو، اٌّم١ُ

ٌَْؾت   }  ا َٚ ٚ فِ  م  ْٖ ٌَْؼ  اٌجو ؽت مٌه فٟ ٠ٚلفً ٚغ١و٘ب، ٌْلٔؼبَ ثزجٕٗ ف١ٕزفغ ٠لاً، اٌنٞ اٌَبق مٚ  : أٞ  { ا

 مٌه، ٚغ١و ٚاٌلفٓ،  [ ٚاألهى ]  ٚاٌنهح ٚاٌْؼ١و

 ؟(  اٌو٠ؾبْ)  ِؼٕٝ اؽزّبالد ِب – ً

  -{   ْ اٌَو٠َْؾب  اٌؼبَ ػطف ثبة ِٓ ٘نا ف١ىْٛ ا٢ك١ِْٛ، ٠ؤوٍٙب اٌزٟ األهىاق ع١ّغ ثنٌه اٌّواك أْ ٠ؾزًّ  { َٚ

 اٌّواك أْ ٠ٚؾزًّ- ٚفٖٕٛب، ػِّٛب ٚاٌوىق، ثبٌمٛد ػجبكٖ ػٍٝ اِزٓ لل هللا ٠ٚىْٛ اٌقبٓ، ػٍٝ

 اٌط١جخ، اٌوٚائؼ أٔٛاع ِٓ األهٗ فٟ ٠َوٖ ثّب ػجبكٖ ػٍٝ اِزٓ هللا ٚأْ اٌّؼوٚف، اٌو٠ؾبْ ثبٌو٠ؾبْ،

  . إٌفًٛ ٌٙب ٚرْٕوػ األهٚاػ، رَو اٌزٟ اٌفبفوح، ٚاٌّْبَ

 ؟(  هثىّب ءاالء فجؤٞ)  ثمٌٛٗ اٌّقبٛت ِٓ – ً

 لوهُ٘ ٚاٌغٓ، اإلٌٔ ٌٍضم١ٍٓ، اٌقطبة ٚوبْ ٚاٌجٖبئو، ثبألثٖبه رْب٘ل اٌزٟ ٔؼّٗ ِٓ وض١وح عٍّخ موو ٌّٚب

ٞ   }   : فمبي ثٕؼّٗ، رؼبٌٝ َ ب آاَلءِ  فَجِؤ َّ ِْ  َهث ى  ثَب   ؟ رىنثبْ ٚاٌل٠ٛ١ٔخ اٌل١ٕ٠خ هللا ٔؼُ فجؤٞ  : أٞ  { ر َىن 

 ؟( رىنثبْ هثىّب ءآالء فجؤٞ: )  لٌٛٗ ٍٍُٚ ػ١ٍٗ هللا ٍٕٝ إٌجٟ ػ١ٍُٙ رال ٌّب اٌغٓ عٛاة ٘ٛ ِب – ً

ٞ   }   : ثمٌٛٗ ِو فّب اٌَٛهح، ٘نٖ ـ ٍٍُٚ ػ١ٍٗ هللا ٍٕٝ ـ إٌجٟ ػ١ٍُٙ رال ؽ١ٓ اٌغٓ عٛاة أؽَٓ ِٚب َ  آاَلءِ  فَجِؤ

ب َّ ِْ  َهث ى  ثَب  ٔؼُ ػ١ٍٗ ر١ٍذ اما ٌٍؼجل ٠ٕجغٟ اٌنٞ فٙنا اٌؾّل، فٍه ٔىنة، هثٕب آالئه ِٓ ثْٟء ٚال لبٌٛا اال  { ر َىن 

  . ػ١ٍٙب هللا ٠ٚؾّل ٠ْٚىو، ثٙب ٠مو أْ ٚآالإٖ، هللا
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 ؟ اإلَٔبْ هللا فٍك ِّب – ً

 آكَ ٚ٘ٛ اإلٌٔ أثب  { َفٍَكَ  }  أْ ٕٕؼزٗ، ٚثل٠غ للهرٗ آصبه  [ ِٓ ]  أهاُ٘ ؽ١ش ػجبكٖ، ػٍٝ رؼبٌٝ ٔؼّٗ ِٓ ٚ٘نا

ْٓ  }  اٌَالَ ػ١ٍٗ بي   ِِ َٖ ٍْ ٌْفََقبهِ  َٕ  ٍٍٕٖخ ٌٗ فٖبه عف، ؽزٝ ٚأرمٓ، ثٍٗ أؽىُ لل ِجٍٛي، ١ٛٓ ِٓ  : أٞ  { َوب

  .  إٌبه ػٍٝ ٛجـ اٌنٞ اٌفقبه ٕٛد ٠ْجٗ ٕٚٛد

 ؟ اٌغبْ هللا فٍك ِّب – ً

َفٍَكَ  }  َٚ  َْ ٌَْغب  ٚ٘نا اٌلفبْ، فبٌطٗ لل اٌنٞ أٚ اٌٖبفٟ، إٌبه ٌٙت ِٓ  : أٞ  اٌٍؼ١ٓ اث١ٌٍ ٚ٘ٛ اٌغٓ، أثب  : أٞ  { ا

 ثقالف ٚإٌّبفغ، ٚاٌضمً اٌوىأخ ِؾً ٘ٛ اٌنٞ ٚاٌزواة، اٌط١ٓ ِٓ اٌّقٍٛق ا٢كِٟ ػٕٖو ّوف ػٍٝ ٠لي

  . ٚاٌفَبك ٚاٌْو ٚاٌط١ِ اٌقفخ ِؾً ٟ٘ اٌزٟ إٌبه، ٚ٘ٛ اٌغبْ ػٕٖو

ٞ   }   : لبي ػجبكٖ ػٍٝ  [ رؼبٌٝ ]  ِٕٗ ِٕخ مٌه ٚوبْ مٌه ِٚبكح اٌضم١ٍٓ فٍك ث١ٓ ٌّٚب َ ب آاَلءِ  فَجِؤ َّ ِْ  َهث ى  ثَب    { ر َىن 

  ؟ ٚاٌّغوث١ٓ اٌّْول١ٓ هللا صٕٝ ٌّبما – ً

 وبٔب ِب ٚوً ]  ػ١ٍٗ، غوثذ ِب ٚوً ا١ٌٕوح، ٚاٌىٛاوت ٚاٌمّو، اٌٌّْ ػ١ٍٗ أّولذ ِب وً هة رؼبٌٝ ٘ٛ  : أٞ

 ونٌه ِٚغوثٙب ١ٕٚفب، ّزبء اٌٌّْ ِْولٟ اٌؼَّٛ إلهاكح ٕ٘ب ٚصٕبّ٘ب ٚهثٛث١زٗ، رلث١وٖ رؾذ فٟٙ  [ ف١ٗ

  

   ؟( ٠ٍزم١بْ اٌجؾو٠ٓ ِوط)  ثب٠٢خ اٌّمٖٛك ِب – ً 

 اٌّبٌؼ، اٌجؾو فٟ اٌؼنة ف١ٖت والّ٘ب، ٠ٍزم١بْ فّٙب اٌّبٌؼ، ٚاٌجؾو اٌؼنة، اٌجؾو  : ثبٌجؾو٠ٓ اٌّواك

 ٠ّٚزيعبْ، ٠ٚقزٍطبْ

 ؟ث١ٓ اٌجؾو٠ٓ ٌٍجوىؿ هللا عؼً ِٓ اٌؾىّخ ِب – ً

 ثىً إٌفغ ٠ٚؾًٖ ا٢فو، ػٍٝ أؽلّ٘ب ٠جغٟ ال ؽزٝ األهٗ، ِٓ ثوىفب ث١ّٕٙب عؼً رؼبٌٝ هللا ٌٚىٓ  

 ٚاٌَّه، اٌؾٛد ٠ٚزٌٛل اٌٙٛاء ٠ط١ت ثٗ ٚاٌٍّؼ ٚىهٚػُٙ، أّغبهُ٘ ٚرْوة ٠ْوثْٛ ِٕٗ فبٌؼنة ِّٕٙب،

  .ٚاٌّواوت ٌٍَفٓ َِقوا َِزموا ٠ٚىْٛ ٚاٌّوعبْ، ٚاٌٍئٌئ

   ؟ اٌجؾو فٟ ٌٕب هللا ٍقو ِبما - ً

 ِٓ فزىْٛ ا٢ك١ِْٛ، ٠ْٕئٙب اٌزٟ هللا، ثبمْ ٚرْمٗ اٌجؾو رّقو اٌزٟ اٌغٛاهٞ، اٌَفٓ ٌؼجبكٖ رؼبٌٝ ٍٚقو  : أٞ

 رغبهارُٙ، ٚأٔٛاع أِزؼزُٙ ػ١ٍٙب ٠ٚؾٍّْٛ إٌبً، ف١ووجٙب اٌؼظ١ّخ، اٌغجبي ٟٚ٘ وبألػالَ، ٚػظّٙب وجو٘ب

 هللا ٔؼُ ِٓ ٚ٘نٖ ٚاألهٗ، اٌَّبٚاد ؽبفع ؽفظٙب ٚلل ٚٙوٚهرُٙ، ؽبعزُٙ ا١ٌٗ رلػٛ ِّب مٌه ٚغ١و

ٞ   }   : لبي فٍنٌه اٌغ١ٍٍخ، َ ب آاَلءِ  فَجِؤ َّ ِْ  َهث ى  ثَب   { ر َىن 
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 ؟ ٠جمٝ فّٓ اٌقٍك ع١ّغ هللا ٠فٕٝ – ً

 ال اٌنٞ اٌؾٟ ٠ٚجمٝ ٠ٚج١ل ٠ّٚٛد ٠فٕٝ اٌّقٍٛلبد، ٍٚبئو ٚكٚاة، ٚعٓ، أٌ ِٓ األهٗ، ػٍٝ ِٓ وً 

ٌَْغاَليِ  م ٚ }  ٠ّٛد َِ  ا ْوَوا اإْلِ  ٚاإلوواَ ألعٍٗ، ٠ٚغً ٠ٚجغً ٠ؼظُ اٌنٞ ٚاٌّغل، ٚاٌىجو٠بء اٌؼظّخ مٚ  : أٞ  { َٚ

 أ١ٌٚبإٖ ٠ىوِٗ اٌنٞ اإلوواَ، ثؤٔٛاع فٍمٗ ٚفٛآ أ١ٌٚبءٖ ٠ىوَ ألْ ٚاٌلاػٟ ٚاٌغٛك، اٌفًٚ ٍؼخ ٘ٛ اٌنٞ

ٞ   }  ٠ٚؼجلٚٔٗ، ا١ٌٗ ١ٕ٠ٚجْٛ ٠ٚؾجٛٔٗ،  [ ٠ٚؼظّٛٔٗ ]  ٠ٚغٍٛٔٗ، َ ب آاَلءِ  فَجِؤ َّ ِْ  َهث ى  ثَب   { ر َىن 

  

  ؟( ّؤْ فٟ ٘ٛ ٠َٛ وً)  لٌٛٗ فٟ رؼبٌٝ هللا أفجو اٌزٟ اٌْؤْ ٘ٛ ِب – ً 

 ع١ّغ ٠َؤٌٛٔٗ ا١ٌٗ، ِفزموْٚ اٌقٍك فىً ٚاٌىوَ، اٌغٛك ٚاٍغ ٚ٘ٛ ِقٍٛلبرٗ، ع١ّغ ػٓ ثنارٗ اٌغٕٟ ٘ٛ  : أٞ

ًَ  }  رؼبٌٝ ٚ٘ٛ مٌه، ِٓ ألً ٚال ػ١ٓ ٛوفخ ػٕٗ ٠َزغْٕٛ ٚال ِٚمبٌُٙ، ثؾبٌُٙ ؽٛائغُٙ، َ   و  ْٛ َ٠  َٛ ْ   فِٟ ٘ 
ؤْ َّ }  

 ػٓ ّؤْ ٠ْغٍٗ ال ٠ٚقف٘، ٠ٚوفغ ٠ٚؾ١ٟ، ١ّ٠ٚذ آفو٠ٓ، ٠ّٕٚغ لِٛب، ٠ٚؼطٟ و١َوا، ٠ٚغجو فم١وا، ٠غٕٟ

 اٌنٞ اٌٛ٘بة، اٌىو٠ُ فَجؾبْ اٌَبئ١ٍٓ، َِؤٌخ ٛٛي ٚال اٌٍّؾ١ٓ، اٌؾبػ ٠جوِٗ ٚال اٌَّبئً، رغٍطٗ ٚال ّؤْ،

 ال اٌنٞ ٚرؼبٌٝ ٚاٌٍؾظبد، ا٢ٔبد وً فٟ اٌقٍك ع١ّغ ٌطفٗ ٚػُ ٚاٌَّبٚاد، األهٗ أً٘ ِٛا٘جٗ ػّذ

 أٔٗ أفجو اٌزٟ اٌْئْٛ ٚ٘نٖ ٚثىوِٗ، ثٗ اٌغب١ٍ٘ٓ اٌفمواء اٍزغٕبء ٚال اٌؼب١ٕٓ، ِؼ١ٖخ اإلػطبء ِٓ ٠ّٕؼٗ

 ١ّٚ٠ٙب رؼبٌٝ ٠ياي ال ٚلٚب٘ب، األىي فٟ لله٘ب اٌزٟ ٚرلاث١وٖ رمبك٠وٖ ٟ٘ ّؤْ، فٟ ٘ٛ ٠َٛ وً رؼبٌٝ

 ٠غو٠ٙب اٌزٟ ٚاٌمله٠خ ٚإٌٟٙ، األِو ٟ٘ اٌزٟ اٌل١ٕ٠خ أؽىبِٗ ٟٚ٘ ؽىّزٗ، الزٚزٗ اٌزٟ أٚلبرٙب فٟ ٠ٕٚفن٘ب

 ف١ُٙ ٠ٕفن أْ رؼبٌٝ ٚأهاك رؼبٌٝ هللا ٚأفٕبُ٘ اٌق١ٍمخ  [ ٘نٖ ]  رّذ اما ؽزٝ اٌلاه، ٘نٖ فٟ ِمبُِٙ ِلح ػجبكٖ ػٍٝ

 كاه ِٓ اٌّىٍف١ٓ ٔمً ٠ٚٛؽلٚٔٗ، ٠ؼوفٛٔٗ ثٗ ِب اؽَبٔٗ، ٚوضوح ٚفٍٚٗ ػلٌٗ ِٓ ٠ٚو٠ُٙ اٌغياء، أؽىبَ

  . اٌؾ١ٛاْ كاه اٌٝ ٚاالِزؾبْ االثزالء

  . ثمٌٛٗ اٌّواك ٚ٘ٛ ٚلزٙب، عبء اٌزٟ األؽىبَ، ٘نٖ ٌزٕف١ن ؽ١ٕئن ٚفوؽ

  ؟ ١ٍفوؽ ّٟء ألٞ– ً

ؽ   }  َْٕفو   ػٍّزّٛ٘ب اٌزٟ ثؤػّبٌىُ ِٚغبىارىُ ٌؾَبثىُ ٍٕفوؽ  : أٞ  { رىنثبْ هثىّب آالء فجؤٞ اٌضمالْ أ٠ٙب ٌىُ ٍَ

  . اٌل١ٔب كاه فٟ

 ؟ اٌم١بِخ ٠َٛ ػجبكٖ هللا ٠قجو ثّبما – ً

 .ٚللهرٗ ١ِْئزٗ ٚٔفٛم ٍٍطبٔٗ، ٚوّبي ٚٙؼفُٙ، ثؼغيُ٘ أفجوُ٘ اٌم١بِخ، ِٛلف فٟ هللا عّؼُٙ اما  : أٞ

        ؟ اٌم١بِخ ٠َٛ ٚاألٌٔ اٌغٓ هللا أػغي ثّبما – ً

  : ٌُٙ ِؼغيا فمبي

َْوَ  ٠َب }  ْؼ َِ   ٓ ٌِْغ ٌِ  ا ْٔ اإْلِ َٚ  ِْ ُْ  اِ زَطَْؼز  ٍْ ْْ  ا ْٕف ن ٚا أَ ْٓ  رَ ادِ  أَْلطَبهِ  ِِ َٚ ب َّ ََ ِٗ  اٌ اأْلَْه  ٍَِىب ِٕفنا رغلْٚ  : أٞ  { َٚ

ْٔف ن ٚا }  ٍٍٚطبٔٗ، هللا ٍِه ػٓ ثٗ رقوعْٛ َْ  اَل  فَب ْٕف ن ٚ ْ   ااَِل  رَ ٍْطَب  َ  ٚرٍَٜ ثمٛح اال ػٕٗ رقوعْٛ ال  : أٞ  { ثِ
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  !  ؟ ْٔٛها ٚال ؽ١بح ٚال ِٛرب ٚال ٙوا، ٚال ٔفؼب ألٔفَُٙ ٠ٍّىْٛ ال ُٚ٘ مٌه، ٌُٙ ٚأٔٝ للهح، ٚوّبي ِٕىُ،

 ٚاٌّّب١ٌه، اٌٍّٛن ٠َزٛٞ اٌّٛلف مٌه ٚفٟ َّ٘ب، اال رَّغ ٚال ثبمٔٗ، اال أؽل ٠زىٍُ ال اٌّٛلف مٌه ففٟ

  . ٚاٌفمواء ٚاألغ١ٕبء ٚاٌّوءٍْٚٛ، ٚاٌوإٍبء

  

  ؟ اٌم١بِخ ٠َٛ ٌُٙ هللا أػل ِبما  – ً

ً   }   : فمبي اٌؼظ١ُ اٌّٛلف مٌه فٟ ٌُٙ أػل ِب موو صُ ٍَ ب ٠ ْو َّ  آالء فجؤٞ رٕزٖواْ فال ٚٔؾبً  ٔبه ِٓ ّٛاظ َػ١ٍَْى 

  . إٌبه ِٓ ٕبف ٌٙت  [ ػ١ٍىّب ٠وًٍ]  : أٞ  { رىنثبْ هثىّب

 ِؼْو ٠ب ػ١ٍىّب ٠وٍالْ اٌفظ١ؼ١ٓ األِو٠ٓ ٘ن٠ٓ أْ ٚاٌّؼٕٝ اٌلفبْ، فبٌطٗ لل اٌنٞ اٌٍٙت، ٚ٘ٛ  { ٚٔؾبً } 

  . هللا كْٚ ِٓ ٠ٕٖووُ ثؤؽل ٚال أٔفَىُ، ِٓ ثٕبٕو ال رٕزٖواْ، فال ثىّب ٠ٚؾ١طبْ ٚاإلٌٔ، اٌغٓ

 ػ١ٍُٙ اِزٓ اٌّٛا٘ت، ٚأّوف اٌّطبٌت أػٍٝ اٌٝ ثٗ ٠َٛلُٙ ٍٚٛٛب ػ١ٍُٙ، ِٕٗ ٔؼّخ ٌؼجبكٖ رق٠ٛفٗ وبْ ٌّٚب

ٞ   }   : فمبي َ ب آاَلءِ  فَجِؤ َّ ِْ  َهث ى  ثَب   . { ر َىن 

   ؟ اٌم١بِخ ٠َٛ اٌَّبء ؽبي ٘ٛ ِب – ً

مَذِ  فَبَِما }  َْ ْٔ بء   ا َّ ََ  َّّٙب فبٔقَفذ األٚعبي، ٚرواكف اٌجٍجبي، ٚوضوح األ٘ٛاي، ّلح ِٓ اٌم١بِخ ٠َٛ  [ أٞ ]   { اٌ

ِْ  اٌقٛف ّلح ِٓ  { فََىبَٔذ }  ٔغِٛٙب، ٚأزضود ٚلّو٘ب، َ٘ب      { َوبٌل 

 .  ٚٔؾٖٛ اٌّناة ٚهٕبٓ وبًٌّٙ وبٔذ

{   ٞ َ ب آاَلءِ  فَجِؤ َّ ِْ  َهث ى  ثَب ئِن   ر َىن  َِ ْٛ ؤَي   اَل  ف١ََ َْ  ٠  ْٓ ِٗ  َػ ْٔجِ ٌ   َم ْٔ ال اِ َٚ   ْ  ؟ ٕ٘ب اٌَئاي ِبٔٛع – ً ({ َعب

 اٌؼجبك ٠غبىٞ أْ ٠ٚو٠ل ٚاٌَّزمجً، ٚاٌّبٟٙ ٚاٌْٙبكح اٌغ١ت ػبٌُ رؼبٌٝ ألٔٗ ٚلغ، ثّب اٍزؼالَ ٍئاي  : أٞ 

 . أؽٛاٌُٙ ِٓ ػٍّٗ ثّب

  ؟ ٚاٌْو اٌق١و أً٘ ثٙب ٠ؼوف اٌزٟ اٌؼالِبد ٟ٘ ِب – ً

     : رؼبٌٝ لبي وّب ثٙب، ٠ؼوفْٛ ػالِبد اٌم١بِخ ٠َٛ ٚاٌْو اٌق١و ألً٘ عؼً ٚلل 

َْ  ٠ ْؼَوف   }   : ٕ٘ب ٚلبي ٛ  ِ ْغِو  ّ ٌْ ُْ  ا ب٘  َّ ١ َِ ٟ ف١َ ْئَفن   ثِ ِٕ ا َٛ َِ  ثِبٌَٕ اأْلَْلَلا  ٚأللاُِٙ، اٌّغو١ِٓ ثٕٛإٟ ف١ئفن  : أٞ  { َٚ

 ُِٕٙ، ثٗ أػٍُ ٚ٘ٛ ُِٕٙ، ٚلغ ثّب ٚرمو٠و رٛث١ـ ٍئاي رؼبٌٝ ٠َؤٌُٙ ٚأّب ف١ٙب، ٠َٚؾجْٛ إٌبه فٟ ف١ٍمْٛ

   . اٌغ١ٍٍخ ّزٗٚؽى اٌجبٌغخ، ؽغزٗ ٌٍقٍك رظٙو أْ ٠و٠ل رؼبٌٝ ٌٚىٕٗ

 ؟ عُٕٙ  ٍزؾمٛاا ثّبما – ً

ُ   َِ٘نِٖ  }   : اٌغؾ١ُ رَؼو ؽ١ٓ ٚاٌٛػ١ل ثبٌٛػل ٌٍّىنث١ٓ ٠مبي  : أٞ َْ  ثَِٙب ٠ َىن ة   اٌَزِٟ َعََٕٙ ٛ  ِ ْغِو  ّ ٌْ  رىن٠جُٙ ف١ٍُٕٙٙ  { ا

 ٌزىن٠جُٙ عياء ٘ٛ ِب ٚأغالٌٙب، ٍٚؼ١و٘ب ٚٔىبٌٙب ػناثٙب ِٓ ١ٌٚنٚلٛا ثٙب،
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 {  َْ فٛ  َٓ  }  ٌٚٙجٙب اٌغؾ١ُ أٛجبق ث١ٓ  : أٞ  { ث١َََْٕٙب ٠َطٛ  ث١َْ َٚ   ُ ١ ِّ ْ   َؽ  ٚىِٙو٠و ؽوٖ، أزٙٝ لل علا ؽبه ِبء  : أٞ  { آ

  ٚلوٖ، ثوكٖ اّزل لل

  ؟ اٌقبئف١ٓ اٌّزم١ٓ عياء ٘ٛ ِب – ً

 {   ٞ َ ب آاَلءِ  فَجِؤ َّ ِْ  َهث ى  ثَب   : فمبي اٌقبئف١ٓ اٌّزم١ٓ عياء موو ثبٌّغو١ِٓ، ٠فؼً ِب موو ٌّٚب  { ر َىن 

 عٕزبْ ٌٗ ثٗ، أِوٖ ِب ٚفؼً ػٕٗ، ٔٙٝ ِب فزون ػ١ٍٗ، ٚل١بِٗ هثٗ فبف ٌٍٚنٞ  : أٞ

 ؟ اٌغٕز١ٓ إٔٚبف ٟ٘ ِب -ً

 ٚاألفوٜ ا١ٌّٕٙبد، رون ػٍٝ عياء اٌغٕز١ٓ اؽلٜ ف١ّٙب، ِٚب ٚث١ٕبّٔٙب ٚؽ١ٍزّٙب آ١ٔزّٙب م٘ت ِٓ  اٌغٕز١ٓ

  . اٌطبػبد فؼً ػٍٝ

ارَب }  أّٔٙب اٌغٕز١ٓ رٍه إٔٚبف ِٚٓ َٚ ْ   َم  ِب ٚاٌجبٛٓ اٌظب٘و ٔؼ١ُ اٌّزٕٛػخ إٌؼ١ُ أٌٛاْ ِٓ ف١ّٙب  : أٞ ]   { أَْفَٕب

 اٌغْٖٛ مٚاد اٌيا٘وح اٌىض١وح األّغبه ف١ّٙب أْ  [ ثْو لٍت ػٍٝ فطو ٚال ٍّؼذ، أمْ ٚال هأد ػ١ٓ ال

 ٚأٔٛاػٗ إٌؼ١ُ إٕٔبف ع١ّغ ِٓ ٚإٕٔبف أٔٛاع مٚارب أٚ اٌٍن٠نح، اٌىض١وح ا١ٌبٔؼخ اٌضّبه ف١ٙب اٌزٟ إٌبػّخ،

  . ٕٕف  : أٞ فٓ، عّغ

  ؟ اٌغٕز١ٓ ث١ٓ اٌفوق ِب – ً

ِْ  }  اٌغٕز١ٓ رٍه ٚفٟ ِْ  َػ١َْٕب   . ٠ْٚزْٙٛ ٠و٠لْٚ ِب ػٍٝ ٠فغوٚٔٙب  { رَْغِو٠َب

ب }  َّ ِٙ ْٓ  ف١ِ ِِ   ً ِْ  }  اٌفٛاوٗ إٕٔبف ع١ّغ ِٓ  { فَبِوَٙخ   و  َعب ْٚ  ٌٍٕٛع ١ٌٌ ٌْٚٛ، ٌنح ٌٗ ٕٕف وً ٕٕفبْ،  : أٞ  { َى

  . ا٢فو

 {  َٓ زَِىئ١ِ ُ   َػٍَٝ ِ  َب ف و  ْٓ  ثَطَبئِٕٙ  زَْجَوق   ِِ ٍْ  ػ١ٍٙب، ِزىئْٛ ٚأُٔٙ ػ١ٍٙب، ٚعٍٍُٛٙ اٌغٕخ أً٘ فوُ ٕفخ ٘نٖ  - { اِ

 ٕٚفٙب ٠ؼٍُ ال اٌفوُ، ٚرٍه األٍوح، ػٍٝ اٌٍّٛن ِٓ وغًٍٛ ، [ ٚهاؽخ ]  ٚاٍزمواه رّىٓ عًٍٛ  [  : أٞ ] 

 ٚأفقوٖ، اٌؾو٠و أؽَٓ ٚ٘ٛ اٍزجوق، ِٓ ِٕٙب، األهٗ رٍٟ اٌزٟ ثطبئٕٙب اْ ؽزٝ ٚعً، ػي هللا اال ٚؽَٕٙب

َعَٕٝ }   !  ؟ ثْورُٙ رٍٟ اٌزٟ ثظٛا٘و٘ب فى١ف َٚ  ِٓ ٌَْغَٕز١َْ ْ   ا  اٌغٕز١ٓ ٘بر١ٓ ٚصّو  : أٞ اٌَّزٛٞ اٌضّو ٘ٛ اٌغٕٝ  { َكا

  . ٚاٌّٚطغغ ٚاٌمبػل اٌمبئُ ٠ٕبٌٗ اٌزٕبٚي، لو٠ت

 {  َٓ ِٙ َواد   ف١ِ ِٕ  ٌُٙ، ِؾجزٙٓ ٚوّبي ٚعّبٌُٙ، ؽَُٕٙ ِٓ أىٚاعٙٓ، ػٍٝ ٛوفٙٓ لٖوْ لل  : أٞ  { اٌطَْوفِ  لَب

ُْ  }  ٕٚبٌٙٓ، ٌٚنح ٚعّبٌٙٓ ؽَٕٙٓ ِٓ ػ١ٍٙٓ، أىٚاعٙٓ ٛوف أ٠ٚب ٚلٖوْ ٌَ  َٓ ْضٙ  ِّ ٌ   ٠َْط ْٔ ُْ  اِ اَل  لَْجٍَٙ  َٚ 

  ْ  اٌزجؼً ثؾَٓ أىٚاعٙٓ، اٌٝ ِزؾججبد ػوة، أثىبه ٘ٓ ثً ٚاٌغٓ، اإلٌٔ ِٓ أؽل لجٍُٙ ٠ٍٕٙٓ ٌُ  : أٞ  { َعب

  : لبي ٌٚٙنا ٚاٌلالي، ٚاٌّالؽخ ٚاٌزغٕظ

 {  َٓ د   َوؤََٔٙ  ١ٌَْبلٛ  ْ   ا ْوَعب َّ ٌْ ا   . ٚثٙبئٙٓ ِٕظو٘ٓ ٚعّبي ٌٖفبئٙٓ ٚمٌه  { َٚ

 {  ًْ ِْ  َعَياء   َ٘ ب ََ ْؽ ْ   ااَِل  اإْلِ ب ََ ْؽ  ا١ٌٗ ٠ؾَٓ أْ اال ػج١لٖ، ٚٔفغ اٌقبٌك ػجبكح فٟ أؽَٓ ِٓ عياء ً٘  : أٞ  { اإْلِ

  . ٌٍّموث١ٓ اٌؼب١ٌزبْ اٌغٕزبْ فٙبربْ ا١ٌٍَُ، ٚاٌؼ١ِ اٌّم١ُ، ٚإٌؼ١ُ اٌىج١و، ٚاٌفٛى اٌغي٠ً، ثبٌضٛاة
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 {  ْٓ ِِ ب َٚ َّ ِٙ ِْ  ك ِٚٔ   . ا١ّ١ٌٓ ألٕؾبة ف١ّٙب ِٚب ٚؽ١ٍزّٙب ٚآ١ٔزّٙب ث١ٕبّٔٙب فٚخ ِٓ  { َعَٕزَب

ِْ  }  اٌغٕزبْ ٚرٍه زَب َِ ْلَ٘ب   . اٌوٞ أصو ٟ٘ اٌزٟ اٌقٚوح ّلح ِٓ ٍٛكاٚاْ  : أٞ  { ِ 

  

ب }   [ 33 ] َّ ِٙ ِْ  ف١ِ ِْ  َػ١َْٕب بَفزَب َٚ َٔ }  

  . فٛاهربْ  : أٞ

ب }  َّ ِٙ   . ف١ّٙب ِب إٌّبفغ ِٓ ف١ّٙب اٌٍناْ ٚاٌوِبْ، إٌقً ٚأفٖٙب اٌفٛاوٗ، إٕٔبف ع١ّغ ِٓ  { فَبِوَٙخ   ف١ِ

 {  َٓ ِٙ ْ   َف١َْواد   }  وٍٙب اٌغٕبد فٟ  : أٞ  { ف١ِ ب ََ  اٌظب٘و عّبي ث١ٓ فغّؼٓ األٚعٗ، ؽَبْ األفالق ف١واد  : أٞ  { ِؽ

  . ٚاٌقٍك اٌقٍك ٚؽَٓ ٚاٌجبٛٓ،

ٛه   }  َٛهاد   ؽ   ٖ ْم َِ  فِٟ َِ ٌِْق١َب  ٠ٕفٟ ٚال ألىٚاعٙٓ، أٔفَٙٓ ٚأػلكْ ر١ٙؤْ لل اٌٍئٌئ، ف١بَ فٟ ِؾجٍٛبد  : أٞ  { ا

  . اٌقفواد  [ اٌّقلهاد ]  ٚٔؾٛ٘ٓ اٌٍّٛن ٌجٕبد اٌؼبكح عود وّب اٌغٕخ، ٚه٠بٗ اٌجَبر١ٓ فٟ فوٚعٙٓ مٌه

 {  ُْ ٌَ  َٓ ْضٙ  ِّ ٌ   ٠َْط ْٔ ُْ  اِ اَل  لَْجٍَٙ  َٚ   ْ ٞ   َعب َ ب آاَلءِ  فَجِؤ َّ ِْ  َهث ى  ثَب َٓ  ر َىن  زَِىئ١ِ و   َهْفَوف   َػٍَٝ ِ  ْٚ  ٘بر١ٓ إٔؾبة  : أٞ  { ف 

 ػٍٝ ىاكد لل اٌزٟ اٌؼب١ٌخ، اٌّغبٌٌ فٛق اٌزٟ اٌفوُ ٟٚ٘ األفٚو، اٌوفوف ػٍٝ ِزىؤُ٘ اٌغٕز١ٓ،

ٞ   }  إٌّظو، ٚؽَٓ اٌجٙبء ٌي٠بكح ِغبٌَُٙ، ٚهاء ِٓ هفوفخ ٌٙب فٖبه ِغبٌَُٙ، َػْجمَِو َٚ   ْ ب ََ   : اٌؼجموٞ  { ِؽ

 ٚٔؼِٛخ إٌّظو، ٚؽَٓ اٌٖٕؼخ ٌؾَٓ اٌْبًِ، ثبٌؾَٓ ٕٚفٙب ٌٚٙنا فبفوا، ؽَٕب َٔغب َِٕٛط ٌىً َٔجخ

ْٓ  }   : ثمٌٛٗ مٌه ػٍٝ هللا ٔٔ وّب األ١١ٌٚٓ، اٌغٕز١ٓ كْٚ اٌغٕزبْ ٚ٘بربْ اٌٌٍّّ، ِِ ب َٚ َّ ِٙ ِْ  ك ِٚٔ  ٚوّب  { َعَٕزَب

ب }   : األ١١ٌٚٓ فٟ فمبي األفو١٠ٓ، ثٙب ٠ٖف ٌُ إٔٚبف ثؼلح األ١١ٌٚٓ ٕٚف َّ ِٙ ِْ  ف١ِ ِْ  َػ١َْٕب  ٚفٟ  { رَْغِو٠َب

ِْ  }   : األفو١٠ٓ ِْ  َػ١َْٕب بَفزَب َٚ   . ٚإٌٚبفخ اٌغبه٠خ ث١ٓ اٌفوق اٌّؼٍَٛ ِٚٓ  { َٔ

ارَب }   : األ١١ٌٚٓ فٟ ٚلبي َٚ ْ   َم ب }   : األ١١ٌٚٓ فٟ ٚلبي  . األفو١٠ٓ فٟ مٌه ٠مً ٌُٚ  { أَْفَٕب َّ ِٙ ْٓ  ف١ِ ِِ   ً ِْ  فَبِوَٙخ   و  َعب ْٚ   { َى

ب }  األفو١٠ٓ ٚفٟ َّ ِٙ ً   فَبِوَٙخ   ف١ِ َْٔق َٚ   ْ ب َِ ه    . اٌزفبٚد ِٓ إٌٛف١ٓ ث١ٓ ِب ػٍُ ٚلل  { َٚ

َٓ  }   : األ١١ٌٚٓ فٟ ٚلبي زَِىئ١ِ ُ   َػٍَٝ ِ  َب ف و  ْٓ  ثَطَبئِٕٙ  زَْجَوق   ِِ ٍْ َعَٕٝ اِ َٚ  ِٓ ٌَْغَٕز١َْ ْ   ا  األف١ور١ٓ، فٟ مٌه ٠مً ٌُٚ  { َكا

َٓ  }   : لبي ثً زَِىئ١ِ و   َهْفَوف   َػٍَٝ ِ  ْٚ ٞ   ف  َػْجمَِو َٚ   ْ ب ََ   { ِؽ

َٓ  }   : ٚأىٚاعُٙ َٔبئُٙ ٕٚف فٟ األ١١ٌٚٓ، فٟ ٚلبي ِٙ َواد   ف١ِ ِٕ   { عبْ ٚال لجٍُٙ أٌ ٠طّضٙٓ ٌُ اٌطَْوفِ  لَب

َٛهاد   ؽٛه }   : األفو١٠ٓ فٟ ٚلبي  ٖ ْم َِ  فِٟ َِ ٌِْق١َب   . مٌه ث١ٓ اٌزفبٚد ػٍُ ٚلل  { ا

ًْ  }  األ١١ٌٚٓ فٟ ٚلبي ِْ  َعَياء   َ٘ ب ََ ْؽ ْ   ااَِل  اإْلِ ب ََ ْؽ  فٟ مٌه ٠مً ٌُٚ اٌّؾ١َٕٓ، عياء األ١١ٌٚٓ أْ مٌه فلي  { اإْلِ

  . األفو١٠ٓ

 ؟ األفو٠ٓ ػٍٝ األ١ٌٚٓ رمل٠ُ كالٌخ ِب – ً

 . فٍّٚٙب ػٍٝ ٠لي األفو١٠ٓ، ػٍٝ األ١١ٌٚٓ رمل٠ُ ِٚغوك
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   ؟ اٌغٕز١ٓ أػلد ٌّٓ – ً

 ٚاٌٖل٠م١ٓ، األٔج١بء، ِٓ ٌٍّموث١ٓ ِؼلربْ ٚأّٔٙب األفو١٠ٓ، ػٍٝ األ١١ٌٚٓ فًٚ ٠ؼوف األٚعٗ فجٙنٖ

 ال ِب  [ اٌّنوٛهاد ]  اٌغٕبد ِٓ وً ٚفٟ اٌّئ١ِٕٓ، ٌؼَّٛ ِؼلربْ األفو١٠ٓ ٚأْ اٌٖبٌؾ١ٓ، هللا ػجبك ٚفٛآ

 غب٠خ فٟ ٚأٍ٘ٙب األػ١ٓ، ٚرٍن األٔفٌ رْز١ٙٗ ِب ٚف١ٙٓ ثْو، لٍت ػٍٝ فطو ٚال ٍّؼذ، أمْ ٚال هأد، ػ١ٓ

 ِٓ أػٍٝ ٚال ِٕٗ، ؽبال أؽَٓ أؽلا ٠وٜ ال ُِٕٙ وال اْ ؽزٝ اٌّؤٜٚ، ٚؽَٓ ٚاٌطّؤ١ٕٔخ ٚاٌوٙب اٌواؽخ

  .  [ ف١ٗ ٘ٛ اٌنٞ ]  ٔؼ١ّٗ

 ؟ٍجؾبٔٗ فٍٚٗ ٍؼخ ػٍٝ رلي اٌزٟ ا٠٢خ ٟ٘ ِب – ً

ُ   رَجَبَهنَ  }   : لبي ٚاؽَبٔٗ، فٍٚٗ ٍؼخ موو ٌّٚب ٍْ ٌَْغاَليِ  ِمٞ َهث هَ  ا َِ  ا ْوَوا اإْلِ  ٌٗ اٌنٞ ف١وٖ، ٚوضو رؼبظُ  : أٞ  { َٚ

  . أل١ٌٚبئٗ ٚاإلوواَ اٌىبًِ، ٚاٌّغل اٌجب٘و، اٌغالي

  

 لمسبث بيبويت:

 *ِب دالٌت حىشاس اٌَت )فبأي آَء سبىّب حىزببْ( يف سىسة اٌشمحٓ؟)د.فبضً اٌسبِشائى(

 7تكرار اآلٌات قد ٌكون للتوكٌد ففً ذكر النار من قوله تعالى )سنفرغ لكم أٌها الثقالن( تكررت اآلٌة 

مرات على عدد أبواب  8مرات على عدد أبواب جهنم أما فً الجنة )من دونهما جنتان( تكررت اآلٌة 

 الجنة. 

َباِن( اآلآلء هً هذا من باب التذكٌر بالِنعم والتقرٌر فٌها فإذا ذكر نعمة خاطب الثق ُكَما ُتَكذِّ لٌن )َفبِؤَيِّ آََلء َربِّ

اِر ) اٍر ٗٔالِنعم، كل نعمة ٌذكرها ٌقول مثالً )َخلََق اإْلِنَساَن ِمن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ اِرٍج مِّن نَّ ( َوَخلََق اْلَجانَّ ِمن مَّ

َباِن )٘ٔ) ُكَما ُتَكذِّ الِنعم على عباده على الثقلٌن الجن واإلنس فٌكرر (( ربنا ٌرٌد أن ٌقرر ٙٔ( َفِبؤَيِّ آََلء َربِّ

هذا الشًء وهذا أمر ٌجري فً كالمنا العادي إذا أردنا أن نذكر أحدهم بالنعمة نقرره كما نقول لقد تعهدك 

فالن أتنكر ذاك؟ وأدخلك المدارس وأنفق علٌك أتنكر ذاك؟ وأدخلك الجامعة أتنكر ذاك؟ هذا من باب التذكٌر 

َباِن( أما العدد فهً بحسب الِنعم التً ذكرها ربنا بالنعم ربنا ٌ ُكَما ُتَكذِّ ذكرنا بالنعم وٌقررنا )َفبِؤَيِّ آََلء َربِّ

َباِن(  ُكَما ُتَكذِّ مرات بعدد أبواب الجنة فً الجنتٌن ولما  8تعالى وقال القدماء لما ذكر الجنة ذكر )َفِبؤَيِّ آََلء َربِّ

 واب النار .ذكر النار ذكرها سبع مرات بعدد أب

 *ِب هى إعشاة لىٌه حعبىل )فَبِأَيِّ آٌَبء سَبِّىَُّب حُىَزِّبَبِْ(؟ )د.فبضً اٌسبِشائى(

اإلعراب لٌس فٌه إشكال: )بؤي( جار ومجرور )أّي( إسم مجرور وهو مضاف و)آآلء( مضاف إلٌه وهو 

رع مرفوع مضاف و)رب( مضاف إلٌه وهو مضاف والضمٌر )كما( مضاف إلٌه و)تكذبان( فعل مضا

 وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة. 
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 (:4-2آٌت )

َ اٌْمُشْآََْ 1*ِب دالٌت حمذٌُ حعٍٍُ اٌمشآْ عٍى خٍك اإلٔسبْ يف آٌت سىسة اٌشمحٓ ِع أٔه ٌخصىس أْ اخلٍك ٌىىْ أوالً )اٌشَّحَُّْٓ ) ( عٍََُّ

 )د.فبضً اٌسبِشائى( ((؟4( عٍَََّّهُ اٌْبٍََبَْ )3( خٍََكَ اٌْئِْٔسَبَْ )2)

ْحَمُن ) اَن )ٖ( َخلََق اإْلِْنَساَن )ٕ( َعلََّم اْلقُْرآََن )ٔقوله تعالى )الرَّ ٌَ (( خلق اإلنسان ألي غرض؟ ٗ( َعلََّمُه اْلَب

ْعُبُدوِن ) ٌَ د ٌرٌد ( الذارٌات( إذن أي واحٙ٘ربنا خلق اإلنسان والجن للعبادة )َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِنَس إَِلَّ لِ

أن ٌصنع شٌئاً لغرض ٌجب أن ٌكون الغرض مرسوماً عنده. فلما كان خلق اإلنسان والجن لغرض العبادة 

فهذا الكتاب هو الغرض من خلق والقرآن هو كتاب العبادة التً سٌستغرق اَلنس والجن إلى قٌام الساعة. 

الغرض أسبق من الخلق. فً أي عمل الغرض أسبق من العمل. الغرض موجود  اَلنسان فهو األسبق،

وٌعمل الشًء بموجب الغرض وبموجب الِعلّة. ُخلِق اإلنسان للعبادة وكتاب العبادة قبله، هذا أمر. واألمر 

سان. اآلخر هو أن القرآن هو أصالً قبل خلق اإلنسان، القرآن كالم هللا ومن علم هللا وهو موجود قبل اإلن

فإذن من حٌث الِعلّة هو أسبق من اإلنسان ومن حٌث الوجود هو أسبق من اإلنسان. فإذن )علّم القرآن( أسبق 

من اإلنسان لذلك ذكر الِعلّة أوَلً ثم ذكر ما بعدها )خلق اإلنسان( ثم قال )علّمه البٌان( حتى نالحظ ما قال 

ه البٌان( ذكرها باإلطالق قبل خلق اإلنسان هذا أصالً. علم اإلنسان البٌان وإنما لما ذكر اإلنسان قال )علّم

الرحمن علّم القرآن لم ٌقل علّم اإلنسان القرآن، علّمه البٌان ألن البٌان ٌتؤخر عن اإلنسان أما القرآن فمتقدم. 

حتى لو كان التعلٌم متؤخر لكن القرآن متقدم. ٌصلح أن ٌكون الترتٌب زمنٌاً ومن حٌث العلة ٌكون القرآن 

أسبق. نفهم قوله علّمه البٌان بعد اإلنسان والقرآن أسبق من اإلنسان. هذا ترتٌب زمنً أوَلً ترتٌب الِعلّة ألن 

الغرض أسبق من العمل فإذا كان الغرض العبادة فالقرآن هو كتاب العبادة أسبق ووجوداً وواقعاً هو أسبق 

ان على الزمن هو أسبق وإذا كان على الِعلّة فقّدم، وهو أفضل أٌضاً. إذا كان على الفضل هو أسبق وإذا ك

والغرض هو أسبق. القرآن لٌس بالضرورة أن ٌراعً الترتٌب الزمنً وإنما بحسب الضرورة أو حسب 

 السٌاق، حسب األسبق أو حسب األفضل وأحٌاناً ٌقدم المتؤخر.

  (:11آٌت )

 *ِب اٌفشق بني فىاوه وفبوهت؟)د.فبضً اٌسبِشائى(

فهً جمع وإسم الجنس ٌكون أعّم من  فواكهعنً عام ٌشمل المفرد والمثنى والجمع أما إسم جنس ٌ فاكهة

الجمع. للحبة الواحدة ٌقال عنها فاكهة والحبتٌن ٌقال فاكهة لكن َل ٌقال فواكه، لكن فواكه ٌقال عنها فواكه 

جمع والفاكهة تدل  وفاكهة، فاكهة تشمل فواكه لكن فواكه َل تشمل فاكهة من حٌث اللفظ ألن هذا ٌدل على

على الجمع أٌضاً وتدل على المفرد والمثنى. لٌس هذا فقط لو كان عندنا أنواع من الفواكه كالرمان والبرتقال 

وغٌرها نسمٌها فواكه ونسمٌها فاكهة أٌضاً. لو كان عندنا فقط نوع واحد من الفاكهة مثل الرمان أو التفاح 

أعّم ألنها للمفرد والمثنى والجمع والمتعدد وغٌر المتعدد المتنوع نسمٌه فاكهة وَل نسمٌه فواكه إذن فاكهة 
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وغٌر المتنوع. الفواكه للجمع والمتنوع فقط إذن أٌها األعم؟ فاكهة أعّم. لذلك تستعمل الفاكهة فً القرآن لما 

 ( الرحمن( ْٔٔخُل َذاُت اأْلَْكَماِم )َوالنَّ  َفاِكَهة  ( ِفٌَها ٓٔهو أوسع من الفواكه، مثال: )َواأْلَْرَض َوَضَعَها لؤِْلََناِم )

 (:27آٌت )

( اٌشمحٓ(، ِشة )رو( وِشة 78اٌْجٍََبيِ وَاٌْئِوْشَاَِ ) رِي( اٌشمحٓ( )حَبَبسَنَ اسُُْ سَبِّهَ 27اٌْجٍََبيِ وَاٌْئِوْشَاَِ ) رُو*)وٌََبْمَى وَجْهُ سَبِّهَ 

 سبِشائى()ري( فّب اٌٍّسبث اٌبٍبٔت املىجىدة يف اٌَخني؟)د.فبضً اٌ

السإال عن الوجه والوجه هو الذات ٌعنً هذا استعمال مجاز مرسل. إستعمال األٌدي فً األنفس )َفِبَما 

ِدٌُكْم ) ٌْ ( الشورى( لٌست األٌدي التً كسبت وإنما اإلنسان هو الذي كسب فهذا مجاز مرسل َٖٓكَسَبْت أَ

ْبَقى َوْجُه َربِّكَ  ٌَ ِ  عالقته جزئٌة، فهذا المجاز مرسل )َو ًَ لِِلّ ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِْكَراِم( أي ذاته، )َفقُْل أَْسلَْمُت َوْجِه

َبَعِن ) ( آل عمران( أسلمت فقط الوجه؟ كل الجسد بما ٌشتمل لكن الوجه هو أكرم شًء فإذا َٕٓوَمِن اتَّ

َما ُنْطِعُمُكْم لِوَ  ِ )أسلمت وجهك فقد أسلمت نفسك، أسلمت وجهه لِل أي الذات كلها. )إِنَّ ( اإلنسان( )َبلَى 9ْجِه هللاَّ

( ِ ٌُسلِم وجهه فقط؟ ٌسلم الكل، الذات. هكذا قوله )َوالَِّذٌَن َصَبُروْا اْبِتَغاء َٕٔٔمْن أَْسلََم َوْجَهُه لِِلّ ( البقرة( كٌف 

ِهْم ) ِ )َٕٕوْجِه َربِّ َما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللاَّ ( َٗٗٔك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم )( اإلنسان( )َفَولِّ َوْجهَ 9( الرعد( )إِنَّ

 .هذا مجاز مرسل بمعنى ذات هللا سبحانه وتعالىالبقرة( )وجه( 

 

 (:39آٌت )

ٌَٓ أُسْسًَِ ( اٌشمحٓ( هزا ِغبٌش ٌَبث حؤوذ سؤاي اجملشِني عّب وبٔىا ٌعٍّىْ )فٍََنَسْأٌَََّٓ اٌَّز39ِ*)فٍََىَِْئِزٍ ٌَّب ٌُسْأَيُ عَٓ رَٔبِهِ إِٔسٌ وٌََب جَبٌّْ )

 ( اٌزخشف(؟ )د.فبضً اٌسبِشائى(44( األعشاف( )وَسَىْفَ حُسْأٌَُىَْ )6إٌٍَِْهُِْ وٌََنَسْأٌَََّٓ اٌُّْشْسٍَِنيَ )

ٌُسؤل أحد وإنما صمت عام ٌبقى الناس أربعٌن ألف سنة  هذه مشاهد من ٌوم القٌامة فً مشهد َل ٌتكلمون وَل 

الجواب. إذن هً مشاهد قبل الحساب فً المشهد األول لم ٌتكلم أحد َل ٌتكلمون ثم بعد ذلك ٌكون السإال و

ْحَمِن َفاَل َتْسَمُع إَِلَّ َهْمًسا ) ( طه( والمالئكة َل ٌتكلمون، هذا المشهد لٌس فٌه 8ٓٔ)َوَخَشَعت اأْلَْصَواُت لِلرَّ

  ذا ولو إلى النار.كالم ٌبقى الناس َل ٌتكلمون ثم ٌذهبوا إلى آدم وحتى ٌقول البعض اللهم أرحنا من ه

 ( اٌشمحٓ( فّب ِعنى جنخبْ؟ وهً هً جنت واحذة أَ جنخبْ؟)د.فبضً اٌسبِشائى(46*)وٌََِّْٓ خَبفَ َِمَبََ سَبِّهِ جَنَّخَبِْ )

َتُه َوُهَو َظالِم  لَِّنْفِسِه ) ِة )ٖ٘الجنة هً البستان )َوَدَخَل َجنَّ ا َبلَْوَناُهْم َكَما َبلَْوَنا أَْصَحاَب اْلَجنَّ ( 7ٔ( الكهف( )إِنَّ

القلم( داخل الجنة التً هً دار السعادة عموماً بساتٌن، لكل واحد عنده أكثر من جنة. الجنة معناها البستان 
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طلقت على دار السعادة عموماً الجنة بما ٌقابل جهنم دار الشقاء وهً تضم ثمانً درجات وهً مفردة. ثم أ

َتاِن( بستانٌن فً منزلته هو  أما النار فسبعة. كل واحد فً منزلته هو أكثر من جنة )َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنَّ

َتاِن ) وأقل منهما. لٌس كما ٌقال أن الكافر كان له جنة ( الرحمن( أي تحتهما ٕٙخاصة به، )َوِمن ُدوِنِهَما َجنَّ

 فكفر فؤخذها المإمن. المهم له جنتان فً منزلته هو، داخل قصره بستان وخارج قصره بستان كما ٌقولون.

 (:54آٌت )

 * ِب دالٌت اسخعّبي اٌىصف )ِخىئني( ألهً اجلنت خبصت؟)د.فبضً اٌسبِشائى(

ٌّؤ له ولم  اإلنسانلٌس وراءه شًء ألن  اإلنساناَلّتكاء غاٌة الراحة كؤن  . واَلّتكاء ٌتكئلو وراءه شًء لته

فً القرآن ورد مع الطعام والشراب ومع الجلسات العائلٌة هذا أكثر ما ورد إَل فً موطن واحد فً سورة 

 الكهف.

( اٌزاسٌبث( 56وَاٌْئِٔسَ إٌَِّب ٌٍَِعْبُذُوِْ ) *يف اٌمشآْ اٌىشٌُ ٌزوش اجلٓ لبً اإلٔس يف ِىاطٓ وثرية )وََِب خٍََمْجُ اٌْجَِّٓ (:56آٌت )

( اٌشمحٓ( فّب دالٌت اٌخمذٌُ 56أِب يف سىسة اٌشمحٓ فمذَ اإلٔس )فٍِهَِّٓ لَبصِشَاثُ اٌطَّشْفِ ٌَُْ ٌَطِّْثْهَُّٓ إِٔسٌ لَبٍَْهُُْ وٌََب جَبٌّْ )

 واٌخأخري؟)د.فبضً اٌسبِشائى(

ْعُبُدوِن  َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِنسَ ق أحٌاناً ٌقدم الجن على اإلنس )التقدٌم والتؤخٌر ٌقتضٌه المقام والسٌا ٌَ إَِلَّ لِ

ُموِم )ٙ٘) ( الحجر( 7ٕ( الذارٌات( ألن الجن وجودهم أسبق من اإلنس، )َواْلَجآنَّ َخلَْقَناهُ ِمن َقْبُل ِمن نَّاِر السَّ

ا  َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِنسَ ٌقّدمه مثل ) إبلٌس قبل آدم. إذن قد ٌكون السبب هو الِقَدم أن األقدم ٌَ ْعُبُدوِن(. ) ٌَ إَِلَّ لِ

َماَواِت َواأْلَْرِض َفانفُُذوا ََل َتنفُذُ  وَن إَِلَّ ِبُسْلَطاٍن َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِنِس إِِن اْسَتَطْعُتْم أَن َتنفُُذوا ِمْن أَْقَطاِر السَّ

ألن الجن أقدر على النفاذ من اإلنسان وهم كانوا ٌستمعون، فلما ( الرحمن( قدم الجن على اإلنس ٖٖ)

ْطِمْثُهنَّ إِنس  َقْبلَُهْم َوََل  ٌَ تحداهم بالنفاذ بدأ بمن هو أقوى أي بالجّن. اآلٌة التً ذكرها فً سورة الرحمن )لَْم 

اِم(، )ِفٌِهنَّ َقاِصَراتُ  ٌَ ْقُصوَرات  ِفً اْلِخ ( هّن أهل الجنة )ُحور  مَّ ْطِمْثُهنَّ إِنس  َقْبلَُهْم َوََل  َجانٌّ ٌَ ْرِف لَْم  الطَّ

(، نفسٌاً إذا كان أحدهم ٌرٌد أن ٌتزوج امرأة وعلِم أنه اتصل بها رجل سابق ٌحجم عن الزواج أما إذا  َجانٌّ

قال جّنً إتصل بها ٌقول هذا كالم وخرافة. ولذلك قدم اإلنس ألن النفس فوراً إذا طمثها إنسً ٌحجم عنها 

ماً ولذلك قدم ما تشمئز منه النفس أوَلً فبدأ باإلنس ألن هذا أدعى إلى طهارتها ولو قال لم ٌطمثهن جن إحجا

وَل إنس لٌست بتلك المنزلة فقدم ما هو أشد. والطمث ٌعنً الدخول بها. اآلٌة تتكلم عن نساء الجنة، عن 

اِم( هّن نساء الجنة ك ٌَ ْقُصوَرات  ِفً اْلِخ ( الواقعة( ٖٙما قال ربنا )َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكاًرا )حور الجنة )ُحور  مَّ

 معناها أبكاراً.
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 (:68آٌت )

 *ِب دالٌت روشاٌنخً واٌشِبْ ِع اٌفبوهت يف سىسة اٌشمحٓ ِع أْ اٌنخً واٌشِبْ ِٓ اٌفبوهت ؟)د.فبضً اٌسبِشائى(

لََواِت  ٌُسّمى عطف الخاص على العام كما فً قوله تعالى )َحافُِظوْا َعلَى الصَّ من حٌث الحكم النحوي هذا ما 

ِ َقانِِتٌَن } الَِة اْلُوْسَطى َوقُوُموْا لِِلّ { سورة البقرة( والصالة الوسطى مشمولة فً الصلوات لكن 8ٖٕوالصَّ

ِ َوَمآلئَِكِتِه َوُرُسلِِه َوِجْبِرٌَل َوِمٌَكاَل َفإِنَّ ألهمٌتها وعظمة شؤنها ذكرت وحدها، وقوله تعالى  ّ )َمن َكاَن َعُدّواً لِلِّ

{ سورة البقرة( وجبرٌل من المالئكة وذكره ٌفٌد رفعة منزلته عند هللا، وكذلك قوله 98هللّاَ َعُدوٌّ لِّْلَكاِفِرٌَن }

ان  }  حمن( والنخل والرمان من الفاكهة وهً فاكهة أهل الجنة. { سورة الر8ٙتعالى )ِفٌِهَما َفاِكَهة  َوَنْخل  َوُرمَّ

 

 الىصبيب العمليت:

 . فضل السجود كلما سجدت هلل سجدة رفعك بها منزلة .السجود أشرف العبادات فاستغله فً الدعاء 

 تولٌك أي والٌة فً القول والعمل . داحرص على العدل عن 

 حد .الحذر من نقص المٌزان بالظلم والطغٌان وتجاوز ال 

  من السنن المهجورة عن تالوة آٌة ) فبأي آالء ربكما تكذبان ( فعندما سمعتها الجن قالت : ال بشًء

 من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد  فنقول ذلك لكن لٌس فً الصالة .

 . الدنٌا ال تطٌب إال بذكر هللا واآلخر بعفو هللا والجنة برؤٌة هللا 

 . اسأل هللا وادع واخضع وذل وانكسر 

 . عند الدعاء ابدأ بالدنٌا فإذا شعرت بالخضوع واالنكسار فادع لآلخرة 

 . استشعر أنك فً عبادة مادمت تدعوا ربك 

  كل ٌوم هو فً شأن ( قال األعمش : عن مجاهد عن عبٌد بن عمٌر : من شانه أن ٌجٌب داعٌا (

 سبحانه أو ٌعطً سائل أو ٌفك عانٌا أو ٌشفً سقٌم سبحانه .

  الهرب من أمر هللا وقدره بل هو محٌط به أٌنما ذهب هذا فً مقام الحشر فالمالئكة ال أحد ٌستطٌع

 محدقة بالخالئق من كل جانب .

 وف من هللا واستحضار رهبة الوقوف بٌن ٌدٌه .أهمٌة الخ 

 . اسأل هللا أن ٌنجٌك من النار 

 . إن من أحسن العمل فً الدنٌا وأخلصه هلل أحسن هللا إلٌه فً اآلخرة 

  أفضل من الحور العٌن بصالتك وصٌامك وعبادتك هلل عز وجل . أٌتها المرأة المسلمة أنتأبشر 
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 :مع خىاتيمهب  الرحمهسىرة  تىبسب فىاتح 

ْحَمُن )    اَن )ٖ( َخلََق اإْلِْنَساَن )ٕ( َعلََّم اْلقُْرآََن )ٔالسورة الخامسة والخمسون فً أولها )الرَّ ٌَ (( ٗ( َعلََّمُه اْلَب

ِكئٌَِن َعلَى  إذن ذكر أوَلً خلق اإلنسان وفً نهاٌتها ذكر نهاٌة اإلنسان. هنا بداٌة الخلق وهناك نهاٌة الخلق )ُمتَّ

ُب ِبَها اْلُمْجِرُموَن )7َٙقِريٍّ ِحَساٍن )َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعبْ  ٌَُكذِّ ُطوفُوَن ٖٗ((. ذكر المجرمٌن )َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتً  ٌَ  )

َن َحِمٌٍم آٍَن ) ٌْ َنَها َوَب ٌْ َتاِن )َٗٗب َتاِن ٙٗ(( وذكر المتقٌن فً آخرها )َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنَّ (( )َوِمْن ُدونِِهَما َجنَّ

ِكئٌَِن َعلَى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِريٍّ ِحَساٍن )(( )ٕٙ) ْحَمُن ) باسمه((. بدأت 7ُٙمتَّ (( وانتهت ٔالجلٌل )الرَّ

((، الرحمن علم القرآن تبارك اسم ربك ذي الجالل واإلكرام، 78)َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجاَلِل َواإْلِْكَراِم )

ذكر نهاٌة اإلنسان المتقً والمشرك، ابتدأ وخلق اإلنسان أوَلً  تعظٌم لصفاته سبحانه وتعالى. إذن ذكر

 ((.78بالرحمن ثم انتهى بتعظٌمه سبحانه وتعالى )َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجاَلِل َواإْلِْكَراِم )

  

   

 

  ٍٛهح اٌوؽّٓ ٔٙب٠خ  
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الىاقعت ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 اٌؼظ١ّخ، اٌؾبدصخ رؼٕٟ ٚاٌٛالؼخ ،(اٌٛالؼخ ٚلؼذ ارا) رؼبٌٝ ثمٌٛٗ الفززبؽٙب اٌٛالؼخ اٌغٛسح ٘زٖ ع١ّذ 

 .اٌؾذائذ ِٓ ف١ٙب ٠مغ ِب ٚوضشح ٚلٛػٙب، ٌزؾمك ثزٌه ُٚع١ّذ اٌم١بِخ، ٠َٛ أعّبء ِٓ اعُ ٟٚ٘

 فمبي! ِؽْجذ   لذ هللا سعٛي ٠ب: ػٕٗ هللا سمٟ ثىش أثٛ لبي: لبي ػّٕٙب هللا سمٟ ػجبط اثٓ ػٓ: فنٍٙب 

 ((.وٛسد اٌؾّظ ارا) ٚ( ٠زغبءٌْٛ ػُ) ٚ ٚاٌّشعالد ٚاٌٛالؼخ ٘ٛد ؽ١جزٕٟ) ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ

ٛ   اٌقالح ٠قٍٟ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي وبْ: لبي ػٕٗ هللا سمٟ ِغّشح ثٓ عبثش ٚػٓ  وٕؾ

 فٟ ٠مشأ وبْ فالرىُ، ِٓ أخف فالرٗ وبٔذ ٠خفف، ْوب ٌٚىّٕٗ ا١ٌَٛ، رقٍْٛ اٌزٟ فالرىُ ِٓ

 .اٌغٛس ِٓ ٚٔؾٛ٘ب اٌٛالؼخ اٌفغش

 ِى١خ عٛسح. 

 ػٍٝ اٌذالئً ٚالبِخ اٌؼم١ذح، ثغشط رؼٕٝ اٌّى١خ اٌغٛس ِٓ وغ١ش٘ب اٌٛالؼخ عٛسح: اٌغٛسح ِؾٛس 

 .ا٤ثشص ِؾٛس٘ب ٘ٛ ا٤خ١ش ٚ٘زا ٚاٌغضاء، اٌجؼش ٚرمش٠ش ٚا١ٌ٘ٛ٤خ، اٌشثٛث١خ رٛؽ١ذ

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

 اٌّىزثْٛ اٌّغشِْٛ: ا٤ٚي اٌقٕف ا٢خش، ا١ٌَٛ فٟ أفٕبف صالصخ اٌٝ إٌبط اٌشؽّٓ عٛسح لّغّذ 

 ا١ّ١ٌٓ أً٘: ٚاٌضبٌش عٕزبْ، ٌُٚٙ اٌزمٜٛ، أً٘ ُٚ٘ اٌغبثمْٛ: ٚاٌضبٟٔ. عُٕٙ اٌٝ ِٚق١شُ٘ ثبٌجؼش،

 فٟ اٌّزوٛسح اٌضبٌضخ ا٤فٕبف رٍه ثزوش اٌٛالؼخ عٛسح دٚثذأ. اٌغبثم١ٓ عٕزٟ ِٓ أدٔٝ عٕزبْ ٌُٚٙ

 [.ٓٔ – 7 ا٠٢بد] اٌشؽّٓ عٛسح

 ٟاٌم١بِخ ػٓ ؽذ٠ش اٌٛالؼخ عٛسح أٚي ٚفٟ رؼبٌٝ، هللا ففبد ثؼل اٌٝ اؽبسح اٌشؽّٓ عٛسح آخش ف 

 .لذسرٗ ٚوّبي رؼبٌٝ اعّٗ ػٍٛ ػٍٝ ٠ذي ٚوالّ٘ب ٚاٌؼمٛثبد، اٌّضٛثبد ِٓ ف١ٙب ِٚب

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 اٌقغشٜ إٌٙب٠ز١ٓ ٚػٓ ا٦ٔغبْ خٍك أهٛاس ِٓ ِخزٍف١ٓ هٛس٠ٓ ػٓ اٌؾذ٠ش فٟ اؽزشاوّٙب 

 (.اٌم١بِخ) ٚاٌىجشٜ( اٌّٛد)

 ٌغضائُٙ ٚث١بْ إٌبس، أً٘ ػٓ ؽذ٠ش اٌشؽّٓ عٛسح ففٟ ٚأٍّ٘ٙب، ٚاٌغٕخ إٌبس ٚفف فٟ اؽزشاوّٙب 

 ٚػٓ إٌبس، أً٘ ػٓ ؽذ٠ش اٌٛالؼخ عٛسح ٚفٟ. اٌؾ١ُّ ػزاثُٙ مّٓ ِٓ ٚأْ اٌذ٠ٓ، ث١َٛ وزثٛا ؽ١ٓ

 .اٌشؽّٓ عٛسح فٟ ٚسد ِب ٔفظ ٚ٘ٛ اٌؾ١ُّ، ِٕٚٗ ٌُٙ؛ ١ُ٘ئ ِب ثؼل
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 ٟاٌؼجبدح ِٓ ػ١ٍب دسعخ فٕٙبن اٌغٕبْ؛ ِٓ ٔٛػبْ ِّٕٙب ٌىٓ ٔٛػبْ اٌغٕخ أً٘ أْ اٌشؽّٓ عٛسح ف 

 ٔٛػ١ٓ أٍ٘ٙب اعزؾك ٚاٌزمٜٛ اٌؼجبدح ِٓ د١ٔب دسعخ ٕٚ٘بن اٌغٕبْ، ِٓ ٔٛػ١ٓ أٍ٘ٙب اعزؾك ٚاٌزمٜٛ،

 ا١ّ١ٌٓ ٚأً٘ اٌغبثمْٛ ُٚ٘ اٌغٕبد، رٍه أً٘ ػٓ ٚاف   ؽذ٠ش اٌٛالؼخ عٛسح ٚفٟ. اٌغٕبْ ِٓ آخش٠ٓ

 .ِٕبصٌُٙ ٚػٓ

 ا٦ٔغبْ رؼ١ٍُ ٌٕؼّخ روش اٌشؽّٓ عٛسح ففٟ خٍمٗ؛ ػٍٝ رؼبٌٝ هللا ٔؼُ رؼذ٠ذ ػٍٝ اٌغٛسربْ اؽزٍّذ 

 اٌؾّظ ٚخٍك اٌج١بْ، ٚرؼ١ٍّٗ ا٤سك ٦ػّبس ٚخٍمٗ اٌذاس٠ٓ، فٟ اٌغؼبدح ِذاس ٘ٛ اٌزٞ اٌمشآْ

 ف١ٙب ِب ٚرغخ١ش ٥ٌٔبَ، ا٤سك ٚثغو اٌؼذي، ٦لبِخ ا١ٌّضاْ ٚخٍك ا٤ٚلبد، ٠ؾغت ٚثّٙب ٚاٌمّش،

 ٚػذَ ثبٌؾىش ِطبٌجخ ِشح ٚصالص١ٓ اؽذٜ رؼبٌٝ آالئٗ ػٍٝ اٌزٕج١ٙبد اٌغٛسح ٚوشسد ٌّٕفؼزُٙ،

 ٚاٌشصق، اٌخٍك، ٌٕؼّخ روش اٌٛالؼخ عٛسح ٚفٟ. ثخٍمٗ رؼبٌٝ ٌشؽّزٗ اظٙبس ف١ٗ رٌه ٚوً اٌزىز٠ت،

 رٌه ٚفٟ ٚوفش، وزة ٌّٓ ٚثبٌؾش ؽىش، ٌّٓ ثبٌخ١ش ٚاٌغضاء ٚاٌززوش، اٌؾىش ػٍٝ ثبٌزٕج١ٗ ٚألجٍذ

 .رؼبٌٝ ١ٌٙجزٗ اظٙبس

 ْسطّ  اٌٛالؼخ عٛسح فٟ ٚروش اٌم١بِخ، ل١بَ ػٕذ اٌغّبء أؾمبق اٌشؽّٓ عٛسح فٟ روش رؼبٌٝ هللا أ 

 آخش فٟ ِب ٘زٖ أٚي فٟ فزوش ٚاؽذ؛ اٌغٛسر١ٓ ِٛمٛع فىؤْ اٌزشر١ت، ػىظ ِغ ٌٚىٓ ا٤سك،

 ٚخٍك ٚإٌجبد ٚاٌمّش، ٚاٌؾّظ اٌمشآْ، ثزوش اٌشؽّٓ فبفززؾذ رٍه، أٚي فٟ ِب ٘زٖ آخش ٚفٟ رٍه،

 ٚففخ اٌم١بِخ ثزوش اٌٛالؼخ ٚاثزذأد اٌغٕخ ففخ صُ إٌبس ففخ صُ اٌم١بِخ ٠َٛ ففخ صُ ٚاٌغبْ ا٦ٔغبْ

 .إٌغَٛ ٚروشد ٚإٌبس ٚاٌّبء ٚإٌجبد ا٦ٔغبْ ٚخٍك ٚإٌبس اٌغٕخ

 ْٚا٦وشاَ اٌغالي رٚ اٌؼظ١ُ عجؾبٔٗ فٙٛ اعّٗ رٕض٠ٗ رؼبٌٝ هللا ثزمذ٠ظ خزُ لذ اٌغٛسر١ٓ وال أ. 
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 محبور السىرة:

 

  

67



 

5 
 

الــــــواقـــــعــــةسورة   

 تدارس السىرة كبملت:

 :المىضىعي للسىرةالتفسير 

 اٌّمطغ ٚ٘زا ٚاٌغضاء، اٌجؼش رمش٠ش ٘ٛ اٌغٛسح ِؾٛس أْ ِش. اٌم١بِخ رؾم١ك( ٙ٘ – ٔ) ا٠٢بد ٌٗ 

 .اٌجؼش اس٘بفبد أٚي ٚ٘ٛ ، اٌغبػخ ثم١بَ ثبٌززو١ش افززؼ فمذ ثٗ؛ ٚه١ذح ػاللخ

 ل١بَ ػٕذ إٌبط أفٕبف اٌغبثك اٌّمطغ فٟ رؼبٌٝ روش ٌّب. ٚاٌغضاء اٌجؼش دالئً( 7ٗ – 7٘) ا٠٢بد 

 ٤فؾبة أػذ ِٚب ِم١ُ، ٔؼ١ُ ِٓ ا١ٌّّٕخ ٚأفؾبة اٌغبثمْٛ ٠ٍمبٖ ِب ٚروش فٕف، وً ِٚآي اٌغبػخ

 ثبٌجشا١٘ٓ ثبالعزذالي اٌجؼش ٔف١ُٙ ثبثطبي ٕ٘ب أسدف اٌجؼش، ٚأىبسُ٘ ٚؽ١ُّ، عَّٛ ِٓ ّخاٌّؾئ

 .اِىبٔٗ ػٍٝ اٌمبهؼخ

 اٌغبثك اٌّمطغ فٟ ٚرؼبٌٝ عجؾبٔٗ روش. ثٗ أخجش ِب ٚفذق اٌىش٠ُ اٌمشآْ رؼظ١ُ( 6ٙ – 7٘) ا٠٢بد 

 ِٚقذس إٌجٛح ػٍٝ ا٤دٌخ ثزوش أػمت ٕٚ٘ب ٚإٌؾٛس، ٚاٌجؼش اٌٛؽذا١ٔخ ػٍٝ ٚاٌجشا١٘ٓ ا٤دٌخ

 سثه ثبعُ فغجؼ) رؼبٌٝ هللا ثزٕض٠ٗ ثب٤ِش خزُ اٌّمطؼ١ٓ وال ٚوزٌه. اٌمشآْ ٘زا ٚفذق اٌشعبٌخ

 ( .اٌؼظ١ُ

 

 :التمهيد

ٚاٌقالح ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب ػٍّب ٚ٘ذٜ  ؾّذهللاٌ  ثغُ هللا

 ٚرمٝ..

 اٌٍُٙ اسصلٕب اٌؾغٕبد اٌغبس٠بد ٚاسصلٕب أػّبي اٌغشائش.

 اٌٍُٙ اسصلٕب اٌجشوخ ٚا٦خالؿ ٚاٌقذق ٚاٌمجٛي.

أْ ٠ٕبَ ،٠خفل اٌمغو ٠ٚشفؼٗ ،٠شفغ ا١ٌٗ فٟ ؽذ٠ش أثٟ ِٛعٝ ػٕذ ِغٍُ )اْ هللا رؼبٌٝ ال ٠ٕبَ ٚال ٠ٕجغٟ ٌٗ 

 ػًّ ا١ًٌٍ لجً ػًّ إٌٙبس ٚػًّ إٌٙبس لجً ا١ًٌٍ (

ِؼٕٝ ٠خفل اٌمغو ٠ٚشفؼٗ ٠خفل اٌؼذي ثزغ١ٍو را اٌغٛس ٠ٚشفغ اٌؼذي ثبظٙبسٖ اٌؼذي ،ٚ٘ٛ فٟ خفنٗ 

 ٠غشُ٘. اٌؼذي ِشح ٚسفؼٗ ِشح أخشٜ ٠جزٍٟ ػجبدٖ ١ٌٕظش و١ف فجشُ٘ ػٍٝ ِب ٠غٛإُ٘ ٚؽىشُ٘ ػٍٝ ِب

 ِبرا ٔغزٕزظ ِٓ ٘زا اٌؾذ٠ش ِب ٘ٛ االعُ ِٓ أعّبء هللا ؟

  )اٌخبفل اٌشافغ(

اْ ِٓ أعّبء هللا ػض ٚعً ِب ال ٠طٍك ػ١ٍٗ اال ِمزشٔب ثّمبثٍٗ فبرا أهٍك ٚؽذٖ أُٚ٘ ٔمقب ،رؼبٌٝ هللا ػٓ رٌه، 

 فّٕٙب اٌخبفل اٌشافغ.

اٌّزىجش٠ٓ ،ٚاٌشافغ اٌزٞ ٠شفغ أ١ٌٚبءٖ ثبٌطبػخ ،ف١ؼٍٟ فبٌخبفل ٘ٛ اٌزٞ ٠خفل اٌغجبس٠ٓ ٠ٚزي اٌفشاػٕخ 

ِشارجُٙ ٠ٕٚقشُ٘ ػٍٝ أػذائٗ ،٠ٚغؼً اٌؼبف١خ ٌُٙ ،ال ٠ؼٍٛ اال ِٓ سفؼٗ هللا ،ٚال ٠زنغ اال ِٓ ٚمؼٗ 

 ٚخفنٗ .

فبٌخبفل ٘ٛ اٌٛامغ ِٓ ا٤لذاس ٚاٌشافغ اٌّؼٍٟ ٥ٌلذاس ٠خفل ِٓ ٠ؾبء ِٓ ػجبدٖ ف١نغ لذسٖ ٠ٚخًّ روشٖ 

 ٓ ٠ؾبء ،ف١ؼٍٟ ِىبٔٗ ٠ٚشفغ ؽؤٔٗ .٠ٚشفغ ِ

68



 

6 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ال ٠ؼٍٛ اال ِٓ سفؼٗ ٚال ٠زنغ اال ِٓ ٚمؼٗ ،ٚل١ً ٠خفل اٌمغو ٠ٚشفؼٗ وّب ٚسد فٟ اٌؾذ٠ش.

 لبي اٌؾ١خ اٌغؼذٞ سؽّٗ هللا: ٘ٛ اٌشافغ ٤لٛاَ لبئ١ّٓ ثبٌؼٍُ ٚا٠٦ّبْ، اٌخبفل أػذائٗ.

،٠ٚشفغ أ١ٌٚبءٖ ثبٌزمشة ٚا٦عؼبد ، ٠ٚذاٚي ا٠٤بَ ٚ٘ٛ عجؾبٔٗ اٌخبفل اٌشافغ ٠خفل اٌىفبس ثب٦ؽمبء ٚا٦ثؼبد 

 ث١ٓ ػجبدٖ ف١خفل ألٛاِب ،٠ٚخًّ ؽؤُٔٙ ٠ٚز٘ت ػضُ٘، ٠ٚشفغ آخش٠ٓ ف١ٛسصُٙ ٍِىُٙ ٚد٠بسُ٘.

ِضال ارا ٔغؼ ا٦ٔغبْ فبٔٗ ٠شرفغ ِمبِٗ ث١ٓ إٌبط ٚارا سعت ٠ٕخفل ،ٚارا ٔغؼ فٟ ػٍّٗ ٠شرفغ ،ٚارا أخفك -

٠ؼزض ثؤخاللٗ ٚارا ظٙش وزثٗ ٠ٕىّؼ ،فب٦ٔغبْ ث١ٓ أْ ٠شرفغ ٚث١ٓ أْ  أخفل ،ٚارا ظٙش فذلٗ ٌٍٕبط

 ٠ٕخفل .

ٌىٓ ا٦ٔغبْ ؽ١ّٕب ٠شرفغ ثبٌؾك ٠ذخً فٟ لٍجٗ ِٓ اٌغشٚس ِب ال ٠ٛفف ،لذ رىْٛ فم١شا ٌىٕه رم١خ ِشفٛػخ -

 اٌشأط .

 ٌزٌه أؽذ أعجبة اٌؼضح ٚاٌشفؼخ ا٦ؽغبْ .

  ،ٚثبعزمبِزٕب ٚأنجبهٕب العزمّٕب فٟ ؽ١برٕب .ٚ ٚهللا ٌٛ إٔٔب أ٠مٕب أْ سفؼزٕب ثطبػخ هللا

 ؽؼٛس ا٦ٔغبْ ثبالعزمبِخ ٚاٌشفؼخ ؽؼٛس ال ٠ٛفف ،ٚ٘ٛ ؽؼٛس ٠شلٝ ثب٦ٔغبْ ٔغؤي هللا ِٓ ٚاعغ فنٍٗ.

 فبهلل ػض ٚعً ٠خفل ثب٦رالي ِٓ رؼبظُ ٚرىجش ،٠ٚخفل اٌىفبس ثب٦ؽمبء .

 ش ٔم١ل اٌؼجبدح.فزٛامؼٟ لجً أْ ٠نؼه هللا ،فبٌزٛامغ ػجبدح ،ٚاٌزىج

 فىٍّب رٛامؼذ سفؼه هللا ،ٚوٍّب رىجشد خفنه هللا.

 ٚلذ ٚفف هللا ٠َٛ اٌم١بِخ ثبٌخبفنخ اٌشافؼخ .

 ٚعٛسرٕب ا١ٌَٛ ٟ٘ عٛسح اٌٛالؼخ .

فبٌٛالؼخ ٟ٘ اعُ ِٓ أعّبء ٠َٛ اٌم١بِخ ،ِٚٓ ففبد اٌٛالؼخ اٌخفل ٚاٌشفغ ، أٞ أٔٙب رخفل ألٛاَ 

 ٚرشفغ ألٛاَ ثطبػزُٙ ف١ذخٍْٛ اٌغٕخ.ثّؼبف١ُٙ ف١ق١شْٚ اٌٝ إٌبس ،

    ا١ٌَٛ ثبرْ هللا عٕزذاسط عٛسح اٌٛالؼخ ِٚب ف١ٙب ِٓ ِؾبٚس ِٚٛام١غ.
 

 
 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

 ؟ ثبٌٛالؼخ اٌّمقٛد ِب – ط

 . اٌم١بِخ ٟٚ٘ ٚلٛػٙب، ِٓ ثذ ال اٌزٟ اٌٛالؼخ ثؾبي رؼبٌٝ ٠خجش

 ؟ و١ف اٌشد ػٍٝ ِٓ ٠ىزة ث١َٛ اٌم١بِخ – ط

زِٙ ب ٌ ١ْظ  )   ْلؼ   ٛ بِرث خ   ٌِ  ؽىّزٗ ػ١ٍٙب ٚدٌذ ٚاٌغّؼ١خ، اٌؼم١ٍخ ا٤دٌخ ػ١ٍٙب رظب٘شد لذ ٤ٔٙب ف١ٙب، ؽه ال: أٞ(  و 

 . رؼبٌٝ

 ؟ ٚاٌشفغ اٌخفل وبْ ف١ّب – ط

خ  )  بفِن  خ   خ  افِؼ   ثقٛرٙب خفنذ أٚ ػ١١ٍٓ، أػٍٝ فٟ ٤ٔبط سافؼخ عبف١ٍٓ، أعفً فٟ ٤ٔبط خبفنخ: أٞ(  س 

 . اٌجؼ١ذ فؤعّؼذ ٚسفؼذ اٌمش٠ت، فؤعّؼذ
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 ؟ ٚاٌغجبي ا٤سك هللا ٚفف ثّبرا – ط

ا  ذِ  اِر  ب ا٤ْسكُ  ُسعَّ ّعًّ  . ٚامطشثذ ؽشوذ: أٞ(  س 

ثُغَّذِ )  ٌِْغج بيُ  ٚ  ب ا  . فززذ: أٞ(  ث ّغًّ

بٔ ذْ )  ْٕج ضًّّب ٘ ج بءًّ  ف ى   . أِزب ٚال ػٛعب ف١ٙب رشٜ ال ففقفب، لبػب ِؼٍُ، ٚال عجً ػ١ٍٙب ١ٌظ ا٤سك فؤفجؾذ(  ُِ

 ( ُْ ْٕزُ ُو   اٌخٍك أ٠ٙب(  ٚ 

 ؟ إٌبط رمغ١ُ ٠ىْٛ ؽٟء أٞ ثؾغت – ط

ب)   اعًّ  ٚ  . ٚاٌغ١ئخ اٌؾغٕخ أػّبٌىُ ثؾغت فشق صالس أمغّزُ: أٞ(  ص الص خًّ  أ ْص

  اٌضالصخ، ا٤صٚاط أؽٛاي فقً 

بةُ )   لٌٛٗ رىشاس فبئذح ِب – ط ٕ خِ  ف ؤ ْفؾ   ّ ١ْ  ّ ٌْ ب ا بةُ  ِ  ٕ خِ  أ ْفؾ   ّ ١ْ  ّ ٌْ  ؟(  ا

 . ٤ؽٛاٌُٙ ٚرفخ١ُ ٌؾؤُٔٙ، رؼظ١ُ

بةُ )  أ ْفؾ  خِ  ٚ   ِ ؾؤ   ّ ٌْ ب)  اٌؾّبي،: أٞ(  ا بةُ  ِ  خ أ ْفؾ   ِ ؾؤ   ّ ٌْ  . ٌؾبٌُٙ ر٠ًٛٙ(  ا

  ؟ ِغبثمزُٙ رىْٛ ف١ُ – ط

 (  ْ بثِمُٛ اٌغَّ  ٚ   ْ بثِمُٛ ْ   أٌُٚ ئِه  *  اٌغَّ ثُٛ م شَّ ُّ ٌْ  ا٢خشح فٟ اٌغبثمْٛ ُ٘ د،اٌخ١شا اٌٝ اٌذ١ٔب فٟ اٌغبثمْٛ: أٞ(  ا

 . اٌغٕبد ٌذخٛي

 ؟ اٌغبثم١ٓ عضاء ِب – ط 

 ال اٌزٟ اٌؼب١ٌبد، إٌّبصي فٟ ػ١١ٍٓ، أػٍٝ فٟ إٌؼ١ُ، عٕبد فٟ هللا، ػٕذ اٌّمشثْٛ ٚففُٙ، ٘زا اٌز٠ٓ أٌٚئه

 . فٛلٙب ِٕضٌخ

 ؟ ثضٍخ اٌّمقٛد ِب – ط

ٓ   صٍَُّخ   اٌّزوٛسْٚ ٚ٘ئالء ِِ   ٓ ١ٌِ َّٚ  . ٚغ١شُ٘ ا٤ِخ ٘زٖ ِٓ اٌّزمذ١ِٓ ِٓ وض١شْٚ عّبػخ: أٞ ا٤ 

ً  )   لٌٛٗ ٠ذي ِبرا ػٍٝ – ط ١ِ لٍ   ٚ   ٓ ِِ   ٓ  ؟(   ا٢ِخِش٠

 ِٓ أوضش ا١ٌٚ٤ٓ ِٓ اٌّمشث١ٓ ٌىْٛ ِزؤخش٠ٙب، ػٍٝ اٌغٍّخ فٟ ا٤ِخ ٘زٖ فذس فنً ػٍٝ ٠ذي ٚ٘زا

 . اٌّزؤخش٠ٓ

 

 

70



 

8 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ؟ اٌّمشثْٛ ُ٘ ِٓ – ط

ٍٝ  اٌخٍك، خٛاؿ ُ٘ اٌّمشثْٛ  ُمٛٔ خ   ُعُشس   ػ  ْٛ  ٚغ١ش، ٚاٌغٛ٘ش ٚاٌٍئٌئ، ٚاٌفنخ، ثبٌز٘ت ِشٌِٛخ: أٞ ِ 

 . رؼبٌٝ هللا اال ٠ؼٍّٙب ال اٌزٟ اٌض٠ٕخ،[  اٌؾٍٟ]  ِٓ رٌه

ٓ  )  لٌٛٗ دالٌخُ  ِب – ط ٍ ١ْٙ ب ِزَِّىئ١ِ  ؟(    ػ 

ٓ   ٚاعزمشاس ٚساؽخ ٚهّؤ١ٕٔخ رّىٓ عٍٛط اٌغشس، رٍه ػٍٝ: أٞ ز م بث١ٍِِ  ِٓ فبؽجٗ، ٚعٗ اٌٝ ُِٕٙ وً ٚعٗ ُِ

 .لٍٛثُٙ ٚرمبثً أدثُٙ، ٚؽغٓ لٍٛثُٙ، ففبء

ُْ  ٠ طُٛفُ )  لٌٛٗ فٟ اٌٛاٌذاْ ففخ ِب  - ط   ِٙ ١ْ ٍ ْ   ػ  ا ٌْذ  ِٚ   ْ ٍَُّذٚ خ    ؟(  ُِ

ُْ  ٚاٌجٙبء، اٌؾغٓ غب٠خ فٟ ا٤عٕبْ، فغبس ٌٚذاْ ؽٛائغُٙ، ٚلنبء ٌخذِخ اٌغٕخ أً٘ ػٍٝ ٠ذٚس: أٞ ُ َّٙ ؤٔ   و 

ْ   ٌُْئٌُئ   ْىُٕٛ  ٠ض٠ذْٚ ٚال ٠زغ١شْٚ، ٚال ٠ٙشِْٛ ال ٚاٌخٍذ، ٌٍجمبء ِخٍٛلْٛ ٠غ١شٖ، ِب ٠ٕبٌٗ ال ِغزٛس،: أٞ ِ 

 . أعٕبُٔٙ ػٍٝ

 ؟ ٚا٤ثبس٠ك ا٤وٛاة ث١ٓ اٌفشق ِب – ط 

اة  )  ؽشاثُٙ ثآ١ٔخ ػ١ٍُٙ ٠ٚذٚسْٚ   ٛ أ ث بِس٠ك  )  ٌٙب، ػشٜ ال اٌزٟ ٟٚ٘(  ثِؤ ْو   ػشٜ، ٌٙب اٌزٟ ا٤ٚأٟ(  ٚ 

 ؟ اٌغٕخ فٟ اٌخّش ففخ ِب – ط

ؤْط  )  و   ٚ  ْٓ ِِ   ٓ ِؼ١  . ف١ٙب آفخ ال اٌّؾشة، ٌز٠ز خّش ِٓ: أٞ(  ِ 

ْ   ال)   ذَُّػٛ ْٕٙ ب ٠ُق   . ؽبسثٙب سأط اٌذ١ٔب خّشح رقذع وّب سءٚعُٙ رقذػُٙ ال: أٞ(  ػ 

 . اٌذ١ٔب ٌخّش ٠ىْٛ وّب ِٕٙب، أؽالُِٙ رز٘ت ٚال ػمٌُٛٙ، رٕضف ال: أٞ ٠ٕضفْٛ، ػٕٙب ُ٘ ٚال

 ؟ اٌغٕخ خّش  ٚفف ِٓ ٠غزذي ِبرا – ط 

 لبي وّب آفخ، ف١ٗ اٌغٕخ فٟ ٠ٛعذ ال اٌذ١ٔب، فٟ عٕغٗ اٌّٛعٛد إٌؼ١ُ أٔٛاع ِٓ اٌغٕخ فٟ ِب ع١ّغ أْ: ٌؾبفً

ْٔٙ بس   ف١ِٙ ب: رؼبٌٝ ْٓ  أ  بء   ِِ ١ْشِ  ِ  ٓ   غ  ْٔٙ بس   آِع أ   ٚ  ْٓ ِِ   ٓ ُْ  ٌ ج  ١َّشْ  ٌ  ُٗ  ٠ ز غ  ُّ ْٔٙ بس   ه ْؼ أ   ٚ  ْٓ ش   ِِ ّْ ح   خ  ٓ   ٌ زَّ بِسث١ِ ْٔٙ بس   ٌٍِؾَّ أ   ٚ  ْٓ ِِ 

  ً غ  فًّّٝ ػ   . اٌذ١ٔب فٟ رٛعذ آفخ وً ػٕٙب ٚٔفٝ اٌغٕخ، خّش ٕ٘ب ٚروش ُِق 

ف بِوٙ خ   ب ٚ  َّّ ِِ   ْ ١َُّشٚ  اٌؾ١ٙخ، اٌفٛاوٗ أٔٛاع ِٓ ٔفٛعُٙ، ٚاؽزٙزٗ أػ١ُٕٙ، فٟ ٚساق رخ١شٚا، ِّٙب: أٞ ٠ ز خ 

 . ٚأؽغٕٗ ٚعٗ أوًّ ػٍٝ ٌُٙ ؽقً اٌٍز٠ز، ٚاٌغٕٝ

 ُِ ٌ ْؾ ب ه ١ْش   ٚ  َّّ ِِ   ْ ُٛ  ؽبءٚا ٚاْ أسادٚا، ٌؾّٗ ِٓ عٕظ أٞ ِٚٓ ٠ؾزٙٛٔٗ، اٌط١ٛس ِٓ فٕف وً ِٓ: أٞ ٠ ْؾزٙ 

 . رٌه غ١ش أٚ هج١خب، أٚ ِؾ٠ٛب،
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 ؟ اٌؼ١ٓ ثبٌؾٛس ٚففٙب ٌّبرا – ط

ُؽٛس     ٚ   ٓ ض بيِ *  ِػ١ ِْ ؤ  ِْ  اٌٍُّْئٌُئِ  و  ْىُٕٛ  ّ ٌْ  ٚؽغٓ ِٚالؽخ، وؾً ػ١ٕٙب فٟ اٌزٟ: ٚاٌؾٛساء ػ١ٓ، ؽٛس ٌُٚٙ: أٞ ا

 . ٚعّبٌٙب ؽغٕٙب ػٍٝ ا٤دٌخ أػظُ ِٓ ا٤ٔضٝ، فٟ اٌؼ١ٓ ٚؽغٓ ٚمخبِٙب ا٤ػ١ٓ ؽغبْ: ٚاٌؼ١ٓ ٚثٙبء،

ض بيِ )  ِْ ؤ  ِْ  اٌٍُّْئٌُئِ  و  ْىُٕٛ  ّ ٌْ  ٚاٌش٠ؼ ا٤ػ١ٓ ػٓ اٌّغزٛس اٌجٟٙ، اٌقبفٟ اٌشهت ا٤ث١ل اٌٍئٌئ وؤٔٙٓ: أٞ(  ا

 ال اٌؼ١ٓ، اٌؾٛس فىزٌه اٌٛعٖٛ، ِٓ ثٛعٗ ف١ٗ ػ١ت ال اٌزٞ ا٤ٌٛاْ، أؽغٓ ِٓ ٌٛٔٗ ٠ىْٛ اٌزٞ ٚاٌؾّظ،

 . إٌؼٛد ع١ّالد ا٤ٚفبف، وبِالد ٘ٓ ثً ،[  ثٛعٗ]  ف١ٙٓ ػ١ت

 . إٌبظش ٠ٚشٚق اٌخبهش ٠غش ِب اال ف١ٗ رغذ ٌُ ِٕٙب رؤٍِزٗ ِب فىً

 ؟ إٌؼ١ُ رٌه اعزؾمٛا ٌّبرا – ط

اءًّ  ٌُٙ اٌّؼذ إٌؼ١ُ ٚرٌه ض  ب ع   ّ بُٔٛا ثِ ْ   و  ٍُٛ  ّ  ٌُٙ ٚٚفش اٌغضاء، ٌُٙ هللا أؽغٓ ا٤ػّبي، ُِٕٙ ؽغٕذ فىّب ٠ ْؼ

 . ٚإٌؼ١ُ اٌفٛص

ْ   ال ُؼٛ  ّ ا ف١ِٙ ب ٠ ْغ ًّٛ ال ٌ ْغ ب ٚ  ًّّ  والِب ٚال فبئذح، ف١ٗ ٠ىْٛ ٚال ٠ٍغٝ، والِب إٌؼ١ُ عٕبد فٟ ٠غّؼْٛ ال: أٞ ر ؤْص١ِ

 . فبؽجٗ ٠ئصُ

ب ل١ِال ااِل)  لٌٛٗ ٠ذي ِبرا ػٍٝ – ط ًِّ ب ع ال ًِّ  ؟(  ع ال

 أً٘ أدة ؽغٓ ػٍٝ د١ًٌ ٚ٘زا ه١ت، وً اال ف١ٙب ٠ىْٛ ٚال اٌط١ج١ٓ، داس ٤ٔٙب ٚرٌه ه١جب، والِب اال: أٞ

 . فنٍٗ ِٓ هللا ٔغؤي ٚاصُ، ٌغٛ وً ِٓ ٚأعٍّٗ ٌٍٕفٛط ٚأعشٖ والَ، أه١ت ٚأٔٗ ث١ُٕٙ، ف١ّب خطبثُٙ فٟ اٌغٕخ

 ؟ ا١ّ١ٌٓ أفؾبة ٔؼ١ُ ٘ٛ ِب -ط 

بةُ : فمبي ا١ّ١ٌٓ أفؾبة ٔؼ١ُ هللا  روش أ ْفؾ   ٚ  ِٓ ١ ِّ  ١ٌْ ب ا بةُ  ِ  ِٓ  أ ْفؾ  ١ ِّ  ١ٌْ  ٚؽبٌُٙ ػظ١ُ، ؽؤُٔٙ: أٞ(  7ٕ)  ا

 . عغ١ُ

ْخُنٛد   ِعْذس   فِٟ  اٌضّش رٌه ِىبْ ِغؼٛي اٌّنشح،[  اٌشد٠ئخ]  ٚا٤غقبْ اٌؾٛن ِٓ ف١ٗ ِب ِمطٛع: أٞ ِ 

 . ف١ٗ اٌغغُ ٚساؽخ اٌظ١ًٍ، اٌظً اٌخٛاؿ، ِٓ ٌٍٚغذس اٌط١ت،

ؼ  
ٍْ ه  ُْٕنٛد   ٚ   . اٌؾٟٙ اٌٍز٠ز اٌضّش ِٓ أغقبٔٗ رٕنذ ثبٌجبد٠خ، ٠ىْٛ[  وجبس]  ؽغش ٚ٘ٛ ِؼشٚف، ٚاٌطٍؼ ِ 

بء    ِ ْغُىٛة   ٚ   . اٌّزذفمخ ٚا١ٌّبٖ اٌغبسؽخ، ٚا٤ٔٙبس اٌؼ١ْٛ ِٓ وض١ش: أٞ ِ 

ف بِوٙ خ   ح   ٚ  ض١ِش  خ   ال*  و  ْمطُٛػ  ال ِ  خ   ٚ  ُٕٛػ  ّْ  ٚرىْٛ ا٤ٚلبد، ِٓ ٚلذ فٟ رٕمطغ اٌذ١ٔب فبوٙخ ثّٕضٌخ ١ٌغذ: أٞ ِ 

 ؽبي أٞ ػٍٝ اٌؼجذ ٠زٕبٌٚٗ لش٠ت ٚعٕب٘ب ِٛعٛدح، اٌذٚاَ ػٍٝ ٟ٘ ثً ِجزغ١ٙب، ػٍٝ[  ِزؼغشح: أٞ]  ِّزٕؼخ

 . ٠ىْٛ

فُُشػ   خ   ٚ  ْشفُٛػ   ال ِٚب ٚاٌٍئٌئ ٚاٌز٘ت اٌؾش٠ش ِٓ اٌفشػ ٚرٍه ػظ١ّب، اسرفبػب ا٤عشح فٛق ِشفٛػخ: أٞ ِ 

 . هللا اال ٠ؼٍّٗ
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 ؟ اٌغٕخ أً٘ ٔغبء ففخ ِب – ط 

َّٓ  أَِّب ؤْٔ بُ٘ ْٔؾ  بءًّ  أ  ْٔؾ   . اٌذ١ٔب فٟ وبٔذ اٌزٟ إٌؾؤح غ١ش ٔؾؤح اٌغٕخ أً٘ ٔغبء أٔؾؤٔب أب: أٞ اِ

 . اٌفٕبء رمجً ال وبٍِخ ٔؾؤح -

-  َّٓ ٍْٕ بُ٘ ؼ  ا ف غ  بسًّ  . ٚوجبس٘ٓ فغبس٘ٓ أ ْثى 

 ع١ّغ فٟ ٌٙٓ ِالصَ -اٌجىبسح ٚ٘ٛ - اٌٛفف ٘زا ٚأْ اٌذ١ٔب، أً٘ ٚٔغبء اٌؼ١ٓ اٌؾٛس ٠ؾًّ رٌه، ٚػَّٛ

اثًّب ُػُشثًّب وٛٔٙٓ أْ وّب ا٤ؽٛاي،  .ؽبي وً فٟ ٌٙٓ ِالصَ أ ْرش 

 فٟٙ ،[  ِٚؾجزٙب]  ٚعّبٌٙب ٚدالٌٙب ١٘ئزٙب ٚؽغٓ ٌفظٙب، ثؾغٓ ثؼٍٙب اٌٝ اٌّزؾججخ اٌّشأح ٟ٘: ٚاٌؼشٚة -

 ا٤فٛاد ثزٍه غٕبئٙٓ ػٕذ خقٛفب ٠ٕمنٟ، ال والِٙب أْ اٌغبِغ ٚٚد اٌؼمٛي، عجذ رىٍّذ اْ اٌزٟ

 ثشصد ٚاْ ٚعشٚسا، فشؽب ثؼٍٙب لٍت ٥ِد ٚدٌٙب ٚعّزٙب أدثٙب اٌٝ ٔظش ٚاْ اٌّطشثخ، ٚإٌغّبد اٌشخ١ّخ

 . اٌغّبع ػٕذ اٌغٕغخ رٌه فٟ ٠ٚذخً ٚٔٛسا، ه١جب س٠ؾب ِٕٙب اٌّٛمغ رٌه اِز٥ آخش، اٌٝ ِؾً ِٓ

 فٕغبإُ٘ اٌؾجبة، عٓ ٚٔٙب٠خ ٠زّٕٝ ِب غب٠خ ٟ٘ اٌزٟ عٕخ، ٚصالص١ٓ صالس ٚاؽذح، عٓ ػٍٝ اٌالرٟ ٚا٤رشاة -

 ٚلشح إٌفٛط، أفشاػ ٘ٓ ثً ٠ؾضْ، ٚال ٠ؾضْ ال ِشم١بد، سام١بد ِئرٍفبد، ِزفمبد أرشاة، ػشة

 . ا٤ثقبس ٚعالء اٌؼ١ْٛ،

بةِ  ِٓ  ٤ ْفؾ  ١ ِّ  ١ٌْ  . ١ِٙئبد ٌُٙ ِؼذاد: أٞ ا

ٓ   صٍَُّخ     ِِ   ٓ ١ٌِ َّٚ صٍَُّخ  *  ا٤   ٚ   ٓ ِِ   ٓ  ِٓ وض١ش ٚػذد ا١ٌٚ٤ٓ، ِٓ وض١ش ػذد ا١ّ١ٌٓ أفؾبة ِٓ اٌمغُ ٘زا: أٞ ا٢ِخِش٠

 . ا٢خش٠ٓ

 ؟ اٌؾّبي ثؤفؾبة اٌّشاد ِب – ط 

 . اٌّؾئِٛخ ٚا٤ػّبي إٌبس، أفؾبة: [ ُ٘]  اٌؾّبي ثؤفؾبة اٌّشاد

 ؟ إٌبس أً٘ عضاء ِب – ط 

 ثٗ، ؽم١مْٛ ُ٘ ِب اٌؼمبة، ِٓ ٌُٙ[  هللا]  فزوش

َ   فِٟ)  أُٔٙ فؤخجش - ٛ ُّ  .اٌمٍك أؽذ ٚرمٍمُٙ ثؤٔفبعُٙ، ٠ؤخز عُٕٙ، ٔبس ؽش ِٓ ؽبسح س٠ؼ: أٞ(  ع 

-  (  ُ ١ ِّ ؽ   . أِؼبءُ٘ ٠مطغ ؽبس ِبء: أٞ(  ٚ 

-  (  ً ِظ  ٚ  ْٓ ِِ   َ ٛ ُّ  . ثذخبْ ٠خزٍو ٔبس، ٌٙت: أٞ(  ٠ ْؾ
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الــــــواقـــــعــــةسورة   

 الثبسد ٚال وش٠ُ"؟ط ــ ِب دالٌخ لٌٛٗ " 

ال ث بِسد   ال)  -  ٚ   ُ ِش٠  اٌزٞ ٚاٌؾش، ٚاٌؾضْ ٚاٌغُ، اٌُٙ ٕ٘بن أْ ٚاٌّمقٛد وشَ، ٚال ف١ٗ ثشد ال: أٞ(  و 

 . ٌنذٖ اصجبد اٌنذ ٔفٟ ٤ْ ف١ٗ، خ١ش ال

 ؟ إٌبس دخٌُٛٙ عجت ِب – ط

 اٌغضاء ٘زا اٌٝ أٚفٍزُٙ اٌزٟ أػّبٌُٙ روش 

ُْ : ) فمبي - ُ َّٙ بُٔٛا أِ ً   و  ٌِه   ل ْج ٓ   ر  ف١ِ ْزش   ا٤ًِ فؤٌٙبُ٘ ثٙب، ٚرّزؼٛا ٚرٕؼّٛا ٌٙب، ٚػٍّٛا د١ٔبُ٘، أٌٙزُٙ لذ: أٞ(  ُِ

 . ػ١ٍٗ هللا رُِٙ اٌزٞ اٌزشف ٘ٛ فٙزا اٌؼًّ، اؽغبْ ػٓ

بُٔٛا)  - و   ٚ   ْ ٚ ٍٝ  ٠ُِقشُّ ْٕشِ  ػ  ٌِْؾ ُِ  ا ِظ١ ٌْؼ   ٠ٕذِْٛ ٚال ِٕٙب، ٠زٛثْٛ ٚال اٌىجبس اٌزٔٛة ٠فؼٍْٛ ٚوبٔٛا: أٞ(  ا

 [ .  ِغفٛسح غ١ش]  وض١شح ثؤٚصاس ػ١ٍٗ فمذِٛا ِٛالُ٘، ٠غخو ِب ػٍٝ ٠قشْٚ ثً ػ١ٍٙب،

ا: ) ٌٛلٛػٗ اعزجؼبدا ف١مٌْٛٛ اٌجؼش، ٠ٕىشْٚ ٚوبٔٛا - ْزٕ ب أ ئِز  ُوَّٕب ِِ اثًّب ٚ  ب رُش  ًِّ ِػظ ب ْ   أ ئَِّٕب ٚ  ْجُؼٛصُٛ  ّ آث بُإٔ ب*  ٌ   ٚ  أ 

  ْ ٌُٛ َّٚ ْ   أ ئَِّٕب[ )  اٌّؾبي ِٓ ٘زا]  ٚػظبِب؟ رشاثب فىٕب ث١ٍٕب، ٚلذ ِٛرٕب ثؼذ ٔجؼش و١ف: أٞ(  ا٤ ْجُؼٛصُٛ  ّ  ٌ  *

آث بُإٔ ب  ٚ ْ   أ  ٌُٛ َّٚ  (  ا٤

 ؟ ػ١ٍُٙ هللا سد ثّبرا – ط

 :  ػ١ٍُٙ ٚسدا ٌُٙ عٛاثب رؼبٌٝ لبي

 ًْ َّْ  لُ ٓ   اِ ١ٌِ َّٚ ٓ   ا٤  ا٢ِخِش٠  ٚ  *  ْ ُٛػٛ ُّ ْغ  ّ ١م بدِ  اٌِٝ  ٌ  ِِ   َ ْٛ  ٠   َ ْؼٍُٛ  اٌغ١ّغ ِٚزؤخشُ٘، اٌخٍك ِزمذَ اْ لً: أٞ ِ 

 ػٍٝ عضاءُ٘ رؼبٌٝ هللا ٠ٚش٠ذ اٌخ١ٍمخ، رٕمنٟ ؽ١ٓ ٌؼجبدٖ، هللا لذسٖ ِؼٍَٛ، ٠َٛ ١ٌّمبد ٠ٚغّؼُٙ هللا ع١جؼضُٙ

 . اٌزى١ٍف داس فٟ ػٍّٛ٘ب اٌزٟ أػّبٌُٙ

 َُّ ُْ  صُ ْ   أ ٠ُّٙ ب أَُِّى بٌُّٛ ْ   اٌشدٜ، ٌطش٠ك اٌزبثؼْٛ اٌٙذٜ، هش٠ك ػٓ اٌنَّ ثُٛ زِّ ى  ُّ ٌْ  ِٚب ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ثبٌشعٛي ا

 . ٚاٌٛػ١ذ ٚاٌٛػذ اٌؾك ِٓ ثٗ عبء

 ؟ إٌبس أً٘ هؼبَ ففخ ِب – ط

  ْ ْٓ  ٢ِوٍُٛ ش   ِِ غ  ْٓ  ؽ  ِِ   َ لُّٛ  . ِٕظشا ٚأثؾؼٙب س٠ؾب، ٚأٔزٕٙب ٚأخغٙب، ا٤ؽغبس ألجؼ ٚ٘ٛ ص 

  ْ بٌِئُٛ  ّ ْٕٙ ب ف  ِِ   ْ ٌْجُطُٛ  فٟ ٠ٍزٙت اٌزٞ اٌّفشه، اٌغٛع -اٌؾٕبػخ ِٓ ػ١ٍٗ ٟ٘ ِب ِغ - أوٍٙب ٌُٙ أٚعت ٚاٌزٞ ا

 . عٛع ِٓ ٠غٕٟ ٚال ٠غّٓ ال اٌزٞ ٚ٘ٛ اٌغٛع، ثٗ ٠ذفؼْٛ اٌزٞ اٌطؼبَ ٘زا. أفئذرُٙ ِٕٗ رٕمطغ ٚرىبد أوجبدُ٘

 ؟ إٌبس أً٘ ؽشاة ٘ٛ ِب – ط

 اٌجطْٛ فٟ ٠غٍٟ اٌزٞ اٌؾ١ُّ اٌّبء ِٓ اٌطؼبَ ٘زا ػٍٝ ٠ؾشثْٛ أُٔٙ ٚ٘ٛ اٌؾشاة، ثئظ فٙٛ ؽشاثُٙ، أِب

 ِٓ ِؼٗ رشٜٚ ال ا٦ثً، ٠ق١ت داء[  ا١ٌُٙ أْ]  أٚ ػطؾٙب، اؽزذ لذ اٌزٟ اٌؼطبػ،: أٞ ا١ٌُٙ ا٦ثً ؽشة

 . اٌّبء ؽشاة
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 ؟ اٌن١بفخ ٘زٖ  اعزؾمبلُٙ فٟ رغجت اٌزٞ ِٓ – ط

ا ُْ  ٚاٌؾشاة اٌطؼبَ ٘ ز  َ   م١بفزُٙ: أٞ ُُٔضٌُُٙ ْٛ  ٠  ِٓ ٠  م١بفخ ػٍٝ ٚآصشٚ٘ب ٤ٔفغُٙ، لذِٛ٘ب اٌزٟ اٌن١بفخ ٟٚ٘ اٌذِّ

 . ١ٌٚ٤بئٗ هللا

َّْ : رؼبٌٝ لبي ٓ   اِ ُٕٛا اٌَِّز٠  ِ ٍُٛا آ ِّ ػ  بدِ  ٚ  بٌِؾ  بٔ ذْ  اٌقَّ ُْ  و  ُ َّٕبدُ  ٌٙ  طِ  ع  ْٚ ٌْفِْشد  ٓ  *  ُُٔضال ا بٌِِذ٠ ْ   ال ف١ِٙ ب خ  ْٕٙ ب ٠ ْجُغٛ  ػ 

ال  ٛ   ِؽ

 ؟ اٌجؼش ػٍٝ اٌؼمٍٟ اٌذ١ًٌ ِب – ط

ُٓ : فمبي اٌجؼش، ػٍٝ اٌؼمٍٟ اٌذ١ًٌ روش صُ ُْ  ٔ ْؾ ٍ ْمٕ بُو ال خ  ْٛ ْ   فٍ   لُٛ ذِّ  رىٛٔٛا ٌُ أْ ثؼذ أٚعذٔبوُ اٌز٠ٓ ٔؾٓ: أٞ رُق 

 وً ػٍٝ أٗ ثٍٝ اٌّٛرٝ؟ ٠ؾ١ٟ أْ ػٍٝ ثمبدس رٌه ػٍٝ اٌمبدس أف١ٍظ رؼت، ٚال ػغض غ١ش ِٓ ِزوٛسا، ؽ١ئب

 .ٚأثٍغ ِٕٗ أػظُ ٘ٛ ِب ٠ؾب٘ذْٚ ُٚ٘ ثبٌجؼش، رقذ٠مُٙ ػذَ ػٍٝ ٚثخُٙ ٌٚٙزا لذ٠ش، ؽٟء

 ؟ ا٤خشح إٌؾؤح ػٍٝ ا٤ٌٚٝ ثبٌٕؾؤح ٚٔغزذي ف١ٗ ٌٕزفىش عجؾبٔٗ هللا ٚعٕٙب ؽٟء أٞ اٌٝ – ط

 اٌخبٌك رؼبٌٝ هللا أَ ِٕٗ؟ ٠ٕؾؤ ِٚب إٌّٟ رٌه خبٌمْٛ أٔزُ فًٙ رّْٕٛ، اٌزٞ إٌّٟ ِٓ خٍمزىُ اثزذاء أفشأ٠زُ: أٞ

 ٚعؼً اٌضٚع١ٓ، ث١ٓ ٚؽجت ٕ٘بٌه، ٌّب ِّٕٙب وال ٚ٘ذٜ ٚا٤ٔضٝ، اٌزوش ِٓ ٚآٌزٙب اٌؾٙٛح ِٓ ف١ىُ خٍك اٌزٞ

 . ٌٍزٕبعً عجت ٘ٛ ِب ٚاٌشؽّخ اٌّٛدح ِٓ ث١ّٕٙب

ٌ م ذْ : ) فمبي ا٤خشٜ، إٌؾؤح ػٍٝ ا٤ٌٚٝ ثبٌٕؾؤح االعزذالي ػٍٝ رؼبٌٝ هللا أؽبٌُٙ ٌٚٙزا  ٚ  ُُ زُ ّْ ٍِ  ا٤ٌٚٝ  إٌَّْؾؤ ح   ػ 

ال ْٛ ْ   فٍ   وَُّشٚ  . اػبدرىُ ػٍٝ لبدس خٍمىُ، اثزذاء ػٍٝ اٌمبدس أْ(  ر ز 

 ؟ إٌؼُ ثٙزٖ ٌٕب رزو١شٖ ػٕذ عجؾبٔٗ هللا ٠ذػٛا ِبرا اٌٝ – ط

 ُْ أ ٠ْزُ ب أ ف ش   ِ   ْ ُْ (  ٖٙ)  ر ْؾُشصُٛ ْٔزُ ُ  أ أ  ُػٛٔٗ  َْ  ر ْضس  ُٓ  أ  ْ   ٔ ْؾ اِسُػٛ ْٛ (  ٗٙ)  اٌضَّ بءُ  ٌ  ٍْٕ بُٖ  ٔ ؾ  ؼ  ب ٌ غ  ًِّ ُْ  ُؽط ب ٍْزُ ْ   ف ظ   ر ف ىَُّٙٛ

ْ   أَِّب(  ٘ٙ) ٛ ُِ ْغش  ُّ  ٌ  (ٙٙ  ) ًْ ُٓ  ث  ْ   ٔ ْؾ ٛ ُِ ْؾُشٚ  ِ  (ٙ7  . ) 

 ِٓ ٌُٙ ٠غشٖ ثّب ػ١ٍُٙ أٔؼُ ؽ١ش ا١ٌٗ، ٚا٦ٔبثخ ٚػجبدرٗ رٛؽ١ذٖ اٌٝ ثٗ ٠ذػُٛ٘ ػجبدٖ، ػٍٝ ِٕٗ اِزٕبْ ٚ٘زا

 ٚؽبعبرُٙ مشٚسارُٙ ِٓ ٘ٛ ِب ٚاٌفٛاوٗ، ٚا٤سصاق ا٤لٛاد ِٓ رٌه ِٓ فزخشط ٚاٌضّبس، ٌٍضسٚع اٌؾشس

ُْ : ) فمبي ثّٕزٗ، فمشسُ٘ ؽمٙب، ٚأداء ؽىش٘ب، ػٓ فنال ٠ؾقٛ٘ب، أْ ٠مذسْٚ ال اٌزٟ ِٚقبٌؾُٙ، ْٔزُ  أ أ 

 ُ ُػٛٔٗ  َْ  ر ْضس  ُٓ  أ  ْ   ٔ ْؾ اِسُػٛ  اٌز٠ٓ أٔزُ أَ ١ّٔزّٖٛ؟ اٌز٠ٓ أٔزُ أَ ا٤سك؟ ِٓ ٔجبرب أخشعزّٖٛ أأٔزُ: أٞ(  اٌضَّ

 ػ١ٍىُ؟ ثٗ ٚأٔؼُ ٚؽذٖ، ثزٌه أفشد اٌزٞ هللا أَ ٔن١غب؟ ٚصّشا ؽق١ذا ؽجب فبس ؽزٝ ٚصّشٖ عٕجٍٗ أخشعزُ

 ثؼذ ٠ىْٛ ثّب ػٕذوُ ػٍُ ال رٌه ثؼذ صُ اٌجزس، ف١ٙب ٚرٍمٛا ٚرؾمٛ٘ب ا٤سك رؾشصٛا أْ رفؼٍْٛ ِب غب٠خ ٚأٔزُ

 رٌه، ِٚغ رٌه ِٓ أوضش ػٍٝ ٌىُ لذسح ٚال رٌه،

 ؟  اٌؾشس أثمٝ اٌزٞ ِب – ط

 . ؽ١ٓ اٌٝ ِٚزبػب ثٍغخ ٌىُ ٚاثمبإٖ هللا ؽفع ٌٛال ٥ٌخطبس ِؼشك اٌؾشس رٌه أْ ػٍٝ فٕجُٙٙ
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ْٛ : ) فمبي بءُ  ٌ  ٍْٕ بُٖ  ٔ ؾ  ؼ  ب)  اٌضّبس ِٓ ف١ٗ ِٚب اٌّؾشٚس اٌضسع: أٞ(  ٌ غ  ًِّ  ف١ٗ ٔفغ ال ِزؾطّب، فزبرب: أٞ(  ُؽط ب

ُْ )  سصق، ٚال ٍْزُ  . اٌىض١شح إٌفمبد ٚأٔفمزُ ف١ٗ رؼجزُ أْ ثؼذ ؽطبِب، عؼٍٗ ثغجت فقشرُ: أٞ(  ف ظ 

ْ  )  ثمٌٛٗ اٌّمقٛد ِب – ط  ؟(    ر ف ىَُّٙٛ

ْ   أَِّب: ) فزمٌْٛٛ ٚرفىٙىُ، ٚعشٚسوُ فشؽىُ ثزٌه ٠ٚضٚي أفبثىُ، ِب ػٍٝ ٚرؾغشْٚ رٕذِْٛ: أٞ ٛ ُِ ْغش  ُّ  ٌ  )

 . اعزبؽزٕب ِق١جخ ٚأفبثزٕب ٔمقٕب لذ أب: أٞ

ًْ : ) فزمٌْٛٛ د١٘زُ، عجت ٚثؤٞ أر١زُ، أ٠ٓ ِٓ رٌه ثؼذ رؼشفْٛ صُ ُٓ  ث  ْ   ٔ ْؾ ٛ ُِ ْؾُشٚ  ؽ١ش رؼبٌٝ هللا فبؽّذٚا(  ِ 

 . ٚخ١شٖ ٔفؼٗ رؾشِْٛ ثٗ ِب ا٢فبد ِٓ ػ١ٍٗ ٠شعً ٌُٚ ٌىُ، ٚوٍّٗ أثمبٖ صُ ٌىُ، هللا صسػٗ

 ؟ اٌؾ١بح ٘زٖ فٟ اٌّبء ٌٕب ٠غش اٌزٞ ِٓ – ط

 ُُ أ ٠ْزُ بء   أ ف ش   ّ ٌْ ْ   اٌَِّزٞ ا ثُٛ ُْ (  6ٙ)  ر ْؾش  ْٔزُ ُٖٛ  أ أ  ُّ ٌْزُ ْٔض  ٓ   أ  ِِ  ِْ ْض ُّ ٌْ َْ  ا ُٓ  أ  ْ   ٔ ْؾ ِْٕضٌُٛ ُّ ٌْ ْٛ (  6ٙ)  ا بءُ  ٌ  ٍْٕ بُٖ  ٔ ؾ  ؼ  ب ع  بعًّ  أُع 

ال ْٛ ْ   فٍ    ( . 7ٓ)  ر ْؾُىُشٚ

 ٚأُٔٙ ٠ؾشثْٛ، ِٕٗ اٌزٞ اٌؼزة ثبٌؾشاة ػ١ٍُٙ ٔؼّزٗ روش ثبٌطؼبَ، ػجبدٖ ػٍٝ ٔؼّزٗ رؼبٌٝ روش ٌّب  - ط

 هللا ٠ٕضٌٗ ٚاٌّطش، اٌغؾبة ٚ٘ٛ اٌّضْ، ِٓ أٔضٌٗ اٌزٞ ٚأٔٗ ا١ٌٗ، عج١ً ٌىُ وبْ ٌّب ٚعٍٙٗ، ٠غشٖ هللا أْ ٌٛال

 أْ ٔؼّزٗ ِٚٓ اٌّزذفمخ، اٌغذساْ ِٕٗ ٠ٚىْٛ ثطٕٙب، ٚفٟ ا٤سك ٚعٗ ػٍٝ اٌغبس٠خ ا٤ٔٙبس ِٕٗ ف١ىْٛ رؼبٌٝ

ال)  ثٗ ٠ٕزفغ ال. ٌٍٕفٛط ِىشٚ٘ب أعبعب ٍِؾب ٌغؼٍٗ ؽبء ٌٚٛ إٌفٛط، رغ١غٗ فشارب ػزثب عؼٍٗ ْٛ ْ   فٍ    هللا(  ر ْؾُىُشٚ

 . ػ١ٍىُ ثٗ أٔؼُ ِب ػٍٝ رؼبٌٝ

 ؟ ٣ٌد١١ِٓ إٌبس أ١ّ٘خ ِب – ط 

  ُُ أ ٠ْزُ ْ   اٌَّزِٟ إٌَّبس   أ ف ش  ُْ (  7ٔ)  رُُٛسٚ ْٔزُ ُْ  أ أ  ؤْرُ ْٔؾ  رٙ  ب أ  ش  غ  َْ  ؽ  ُٓ  أ  ْ   ٔ ْؾ ِْٕؾئُٛ ُّ ٌْ ُٓ (  7ٕ)  ا ٍْٕ ب٘ ب ٔ ْؾ ؼ  حًّ  ع  ب ر ْزِوش  ز بػًّ  ِ  ٚ 

  ٓ ٠ِٛ ْم ُّ ٍْ جِّؼْ (  7ٖ)  ٌِ ُِ  ف غ  ثِّه   ثِبْع ُِ  س  ِظ١ ٌْؼ   ( .  7ٗ)  ا

 أِٛسُ٘ ِٓ وض١ش فٟ ا١ٌٙب ِؾزبعْٛ إٌبط فبْ ػٕٙب، ٌٍخٍك غٕٝ ال اٌزٟ اٌنشٚس٠بد فٟ رذخً ٔؼّخ ٚ٘زٖ

 هللا ٚأّب ؽغش٘ب، ٠ٕؾئٛا أْ ٠مذسْٚ ال اٌخٍك ٚأْ ا٤ؽغبس، فٟ أٚعذ٘ب اٌزٟ ثبٌٕبس رؼبٌٝ فمشسُ٘ ٚؽٛائغُٙ،

 أهفؤٚ٘ب ؽبعزُٙ، ِٓ فشغٛا فبرا اٌؼجبد، ؽبعخ ثمذس رٛلذ ٔبس ٟ٘ فبرا ا٤خنش، اٌؾغش ِٓ أٔؾؤ٘ب اٌزٞ رؼبٌٝ

 . ٚأخّذٚ٘ب

 ( ُٓ ٍْٕ ب٘ ب ٔ ْؾ ؼ  حًّ  ع   ٠غٛق عٛهب ٚعؼٍٙب ٌٍؼبف١ٓ، هللا أػذ٘ب اٌزٟ عُٕٙ ثٕبس ٚرزوشح سثُٙ، ثٕؼّخ ٌٍؼجبد(  ر ْزِوش 

 . إٌؼ١ُ داس اٌٝ ػجبدٖ ثٗ

ب)   ِؼٕٝ ِب – ط ز بػًّ  ِ  ٚ   ٓ ٠ِٛ ْم ُّ ٍْ  ؟(   ٌِ

 اٌّغبفش٠ٓ[  أٚ إٌّزفؼ١ٓ: ] أٞ
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  ؟ اٌّغبفش٠ٓ خـ ٌّبرا – ط

 عفش، داس وٍٙب اٌذ١ٔب ٤ْ رٌه، فٟ اٌغجت ٌٚؼً غ١شٖ، ِٓ أػظُ ثزٌه اٌّغبفش ٔفغ ٤ْ اٌّغبفش٠ٓ هللا ٚخـ

 ٌُٙ ٚرزوشح اٌذاس، ٘زٖ فٟ ٌٍّغبفش٠ٓ ِزبػب هللا عؼٍٙب إٌبس، فٙزٖ سثٗ، اٌٝ ِغبفش فٙٛ ٌٚذ ؽ١ٓ ِٓ ٚاٌؼجذ

 ٚػجبدرٗ ٚؽىشٖ ػجبدٖ ِٓ ػ١ٍٗ اٌضٕبء ٠ٛعت ِب ٔؼّٗ ِٓ ث١ٓ فٍّب اٌمشاس، ثذاس

 ؟ ٔج١ٗ هللا أِش ثّبرا – ط

جِّؼْ : ) فمبي ٚرؾ١ّذٖ ثزغج١ؾٗ أِش  ُِ  ف غ  ثِّه   ثِبْع ُِ  س  ِظ١ ٌْؼ   (  ا

 ؟ عجؼ ِؼٕٝ ِب - ط

 ٚعٛاسؽه، ٌٚغبٔه، ثمٍجه ٚاؽّذٖ ٚاٌخ١شاد، ا٦ؽغبْ وض١ش ٚاٌقفبد، ا٤عّبء وبًِ اٌؼظ١ُ، سثه ٔضٖ: أٞ

 . ٠ؼقٝ فال ٠ٚطبع ٠ٕغٝ، فال ٠ٚزوش ٠ىفش، فال ٠ؾىش ٤ْ اٌّغزؾك ٚ٘ٛ ٌزٌه، أً٘ ٤ٔٗ

ُُ  ف ال الِغِ  أُْلِغ  ٛ  ّ َِ  ثِ ُ (  7٘)  إٌُُّغٛ َّٗ أِ  ٚ   ُ ْٛ  ٌ م غ   ٌ   ْ ٛ ُّ ُ   ر ْؼٍ  ِظ١  ( .  7ٙ)  ػ 

 ؟ هللا ألغُ ثّبرا – ط

 اٌذاٌخ اٌؾٛادس ِٓ ا٤ٚلبد، رٍه فٟ هللا ٠ؾذس ِٚب ِغبسثٙب، فٟ ِغبلطٙب: أٞ ِٚٛالؼٙب ثبٌٕغَٛ رؼبٌٝ ألغُ

 . ٚرٛؽ١ذٖ ٚوجش٠بئٗ ػظّزٗ ػٍٝ

 ؟  ثبٌٕغَٛ اٌمغُ هللا ػظُ ٌّبرا – ط 

ُ : ) فمبي ثٗ، اٌّمغُ ٘زا ػظُ صُ أَِّٗ  ٚ   ُ ْٛ  ٌ م غ   ٌ   ْ ٛ ُّ ُ   ر ْؼٍ  ِظ١  إٌغَٛ فٟ ٤ْ ػظ١ّب، اٌمغُ وبْ ٚأّب(  ػ 

 .ؽقش٘ب ٠ّىٓ ال ٚػجشا آ٠بد ِغبسثٙب، ػٕذ ٚعمٛهٙب ٚعش٠بٔٙب،

 ؟ ػ١ٍٗ اٌّمغُ ٘ٛ ِب – ط

 اٌخ١ش، وض١ش: أٞ وش٠ُ ٚأٔٗ ٠ؼزش٠ٗ، ؽه ٚال ف١ٗ، س٠ت ال ؽك ٚأٔٗ اٌمشآْ، اصجبد فٙٛ ػ١ٍٗ، اٌّمغُ ٚأِب

 . ِٕٗ ٠ٚغزٕجو هللا وزبة ِٓ ٠غزفبد فبّٔب ٚػٍُ، خ١ش فىً اٌؼٍُ، غض٠ش

 ؟ اٌّىْٕٛ اٌىزبة ٘ٛ ِب – ط 

ْ   ِوز بة   فِٟ)  ْىُٕٛ  - - ٘زا اْ: أٞ اٌّؾفٛظ اٌٍٛػ ٘ٛ اٌّىْٕٛ اٌىزبة ٚ٘زا اٌخٍك، أػ١ٓ ػٓ ِغزٛس: أٞ(  ِ 

 . ا٤ػٍٝ ا٥ٌّ فٟ ِالئىزٗ ٚػٕذ هللا ػٕذ ِؼظُ اٌّؾفٛظ، اٌٍٛػ فٟ ِىزٛة اٌمشآْ

 ٚأْ ٚرٕض٠ٍٗ ثٛؽ١ٗ هللا ٠ٕضٌُٙ اٌز٠ٓ اٌّالئىخ ثؤ٠ذٞ اٌزٞ اٌىزبة ٘ٛ اٌّىْٕٛ، ثبٌىزبة اٌّشاد أْ ٠ٚؾزًّ -

 . ٚاعزشالٗ ِٕٗ ٚإٌمـ اٌض٠بدح ٚال رغ١١شٖ، ػٍٝ ٌُٙ لذسح ال اٌؾ١به١ٓ، ػٓ ِغزٛس أٔٗ ثزٌه اٌّشاد
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 ؟ُ٘ اٌّطٙشْٚ ِٓ – ط

ُٗ  ال)  غُّ  ّ ْ   ااِل ٠  َُّشٚ طٙ  ُّ ٌْ  ا٢فبد، ِٓ رؼبٌٝ هللا هٙشُ٘ اٌز٠ٓ اٌىشاَ، اٌّالئىخ اال اٌمشآْ ٠ّظ ال: أٞ(  ا

 ٠ذاْ ٚال ٌُٙ، اعزطبػخ ال ٚاٌؾ١به١ٓ، اٌخجش أً٘ ٚأْ اٌّطٙشْٚ، اال ٠ّغٗ ال وبْ ٚارا ٚاٌؼ١ٛة، ٚاٌزٔٛة

 أْ ل١ً ٌٚٙزا اٌؾذ٠ش، ثزٌه ٚسد وّب هب٘ش، اال اٌمشآْ ٠ّظ أْ ٠غٛص ال أٔٗ ػٍٝ ثزٕج١ٙٙب ا٠٢خ دٌذ ِغٗ، اٌٝ

 . هب٘ش اال اٌمشآْ ٠ّظ ال: أٞ إٌٟٙ ثّؼٕٝ خجش ا٠٢خ

 ؟ اٌمشاْ ٔضي اٌزٞ ِٓ – ط 

 (  ً ض٠ ْٓ  رٕ  ةِّ  ِِ ٓ   س  ١ ِّ بٌ  ٌْؼ   اٌؼب١ٌّٓ، سة رٕض٠ً ٘ٛ اٌغ١ٍٍخ اٌقفبد ثزٍه اٌّٛفٛف اٌمشآْ ٘زا اْ: أٞ(  ا

 ؟ اٌؼب١ٌّٓ سة لٌٛٗ دالٌخ ِب – ط

 اؽزًّ لذ اٌزٞ اٌمشآْ، ٘زا أضاٌٗ ػجبدٖ، ثٙب سثٝ رشث١خ أعً ِٚٓ ٚاٌذ٠ٛ١ٔخ، اٌذ١ٕ٠خ ثٕؼّٗ ػجبدٖ ٠شثٟ اٌزٞ

 . ؽىٛسا ٌٙب ٠مذسْٚ ال سؽّخ اٌؼجبد ثٗ هللا ٚسؽُ اٌذاس٠ٓ، ِقبٌؼ ػٍٝ

 ؟ اٌىزبة ٘زا رغبٖ ػ١ٍُٙ اٌٛاعت ِب – ط

 .ثٗ، ٠ٚقذػٛا ا١ٌٗ ٠ٚذػٛا ٠ٚؼٍٕٖٛ ثٗ ٠مِٛٛا أْ ػ١ٍُٙ ٠غت ِّٚب

 ؟ ثبالعزفٙبَ اعزٕىش اٌزٞ ِب – ط

ا: ) لبي  ِذ٠شِ  أ ف جِٙ ز  ٌْؾ  ُْ  ا ْٔزُ ْ   أ  ُِٕٛ٘ ْذ  رخزفْٛ: أٞ رذْٕ٘ٛ أٔزُ اٌؾى١ُ ٚاٌزوش اٌؼظ١ُ اٌىزبة أفجٙزا: أٞ(  ُِ

 ٠ضك ال اٌزٞ ثبٌؾذ٠ش ٠ذا٘ٓ أْ ١ٍ٠ك أّب ١ٍ٠ك، ٚال ٠ٕجغٟ ال ٘زا ٚأٌغٕزُٙ؟ ٚػبسُ٘ اٌخٍك ِٓ خٛفب ٚرذٌغْٛ

 . ِٕٗ فبؽجٗ

 ػٍٝ اٌؼبٌٟ وبْ اال فبئً ثٗ ٠قٛي ٚال غٍت، اال ِغبٌت ثٗ ٠غبٌت ال اٌزٞ اٌؾك فٙٛ اٌىش٠ُ، اٌمشآْ ٚأِب

 . ٠ٚؼٍٓ ثٗ ٠قذع ثً ٠خزفٝ، ٚال ثٗ ٠ذا٘ٓ ال اٌزٞ ٚ٘ٛ غ١شٖ،

 ؟ ػ١ٍُٙ هللا ٔؼّخ لبثٍٛا ثّبرا – ط

ْ  : ) ٚلٌٛٗ ٍُٛ ر ْغؼ   ٚ  ُْ ُْ  ِسْصل ُى َُّى ْ   أٔ  ثُٛ زِّ  هللا، ٌٕؼّخ ٚاٌىفش اٌزىز٠ت ثبٌشصق ػ١ٍىُ هللا ِٕخ ِمبثٍخ رغؼٍْٛ: أٞ(  رُى 

 اؽغبٔٗ، ػٍٝ رؼبٌٝ هللا ؽىشرُ فٙال ١ٌِٛٚٙب، ِغذ٠ٙب ٌغ١ش إٌؼّخ ٚرن١فْٛ ٚوزا، وزا ثٕٛء ِطشٔب: فزمٌْٛٛ

 . إٌمُ ٚؽٍٛي إٌؼُ ٌشفغ داع ٚاٌىفش اٌزىز٠ت فبْ فنٍٗ، ِٓ ١ٌض٠ذوُ ا١ٌىُ هللا أٔضٌٗ ار

 ؟ اٌّٛد ػٕذ اٌىبفش ؽبي هللا ٚفف ثّبرا – ط

ال)  ْٛ ا فٍ   َ   ثٍ  غ ذِ  اِر  ٍْمُٛ ٌُْؾ ُْ *  ا ْٔزُ أ  ْ   ِؽ١ٕ ئِز   ٚ  ْٕظُُشٚ ُٓ *  ر  ٔ ْؾ ةُ  ٚ  ِٗ  أ ْلش  ُْ  اٌِ ١ْ ُْٕى ِِ  ْٓ ٌ ِى ْ   ال ٚ   ارا فٙال: أٞ(  رُْجِقُشٚ

 ثؼٍّٕب ِٕىُ، ا١ٌٗ ألشة ٔؾٓ أٔب ٚاٌؾبي اٌؾبٌخ، ٘زٖ فٟ اٌّؾزنش رٕظشْٚ ٚأٔزُ اٌؾٍمَٛ، اٌشٚػ ثٍغذ

 .رجقشْٚ ال ٌٚىٓ ِٚالئىزٕب،

 

78



 

16 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

ال) ثمٌٛٗ اٌّمقٛد ِب – ط ْٛ ْْ  فٍ   ُْ  اِ ْٕزُ ١ْش   ُو ٓ   غ  ِذ١ِٕ٠  ؟(  ِ 

 . ِٚغبص٠ٓ ِؾبعج١ٓ ٚال ِجؼٛص١ٓ غ١ش أٔىُ رضػّْٛ، وٕزُ ارا فٙال: أٞ

 ثذٔٙب اٌٝ اٌشٚػ رشعؼْٛ

  ( ْْ ُْ  اِ ْٕزُ ٓ   ُو بِدل١ِ  اٌزٞ ثبٌؾك رمشٚا أْ اِب فؾ١ٕئز ِٛمؼٙب، اٌٝ سد٘ب ػٓ ػبعضْٚ أٔىُ رمشْٚ ٚأٔزُ(  ف 

 . ِآٌىُ ٚعٛء ؽبٌىُ ٚرؼٍُ رؼبٔذٚا أْ ٚاِب ٚعٍُ، ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ِؾّذ ثٗ عبءوُ

 ؟ اٌغٛس أخش فٟ ٌٙب ػبد  فٍّبرا اٌغٛسح أٚي فٟ هٛائف صالس اٌٝ إٌبط هللا لغُ

 فٟ اٌغٛسح أٚي فٟ اٌنب١ٌٓ، ٚاٌّىزث١ٓ ا١ّ١ٌٓ، ٚأفؾبة اٌّمشث١ٓ،: اٌضالس اٌطٛائف أؽٛاي رؼبٌٝ هللا روش

 . اٌمشاس داس

  ٚاٌّٛد االؽزنبس ػٕذ آخش٘ب فٟ أؽٛاٌُٙ روش صُ

 ؟ هبئفخ وً عضاء ِٚب ؟ ٚاٌّٛد االؽزنبس ػٕذ إٌبط أؽٛاي ٟ٘ ِب – ط

ب: ) فمبي -ٔ َِّ ْْ  ف ؤ  ْ   اِ ب ٓ  )  ا١ٌّذ(  و  ِِ   ٓ ث١ِ م شَّ ُّ ٌْ  اٌّؾشِبد ٚرشوٛا ٚاٌّغزؾجبد، اٌٛاعجبد أدٚا اٌز٠ٓ ُٚ٘(  ا

 . اٌّجبؽبد ٚفنٛي ٚاٌّىشٚ٘بد

ػ  )  ٌُٙ(  فـ)  - ْٚ ْ  )  ٚاٌشٚػ، اٌمٍت ٚٔؼ١ُ ٚثٙغخ، ٚعشٚس ٚهّؤ١ٕٔخ، ساؽخ: أٞ(  س  ب ٠ْؾ  س   عبِغ اعُ ٚ٘ٛ(  ٚ 

 رؼج١شا ف١ىْٛ اٌّؼشٚف، اٌط١ت ٘ٛ اٌش٠ؾبْ: ٚل١ً ٚغ١شّ٘ب، ٚاٌّؾبسة اٌّآوً أٔٛاع ِٓ ثذ١ٔخ، ٌزح ٌىً

 .  اٌؼبَ عٕغٗ ػٓ اٌؾٟء ثٕٛع

َّٕذُ )  - ع   ٚ   ُ  ثؾش، لٍت ػٍٝ خطش ٚال عّؼذ، أرْ ٚال سأد، ػ١ٓ ال ِب ف١ٙب و١ٍّٙب، ٥ٌِش٠ٓ عبِؼخ(  ٔ ِؼ١

 . ٚاٌغشٚس اٌفشػ ِٓ ا٤سٚاػ ِٕٙب رط١ش رىبد اٌزٟ اٌجؾبسح، ثٙزٖ االؽزنبس ػٕذ اٌّمشثْٛ ف١جؾش

َّْ : رؼبٌٝ لبي وّب ٓ   اِ ثُّٕ ب ل بٌُٛا اٌَِّز٠ ُ  س  َُّ  هللاَّ ٛا صُ ُِ ضيُ  اْعز م ب ُُ  ر زٕ  ِٙ ١ْ ٍ خُ  ػ  الئِى   ّ ٌْ بفُٛا أال ا ال ر خ  ُٔٛا ٚ  أ ْثِؾُشٚا ر ْؾض  َّٕخِ  ٚ  ٌْغ   ثِب

ُْ  اٌَّزِٟ ْٕزُ ْ   ُو ُذٚ ُٓ *  رُٛػ  ُْ  ٔ ْؾ ١ٌِ بُإُو ْٚ ١ بحِ  فِٟ أ  ٌْؾ  ١ْٔ ب ا فِٟ اٌذُّ حِ  ٚ  ُْ  ا٢ِخش  ٌ ُى ب ف١ِٙ ب ٚ   ِ ِٟٙ ُْ  ر ْؾز  ْٔفُُغُى ُْ  أ  ٌ ُى ب ف١ِٙ ب ٚ   ِ 

  ْ ْٓ  ُُٔضال*  ر ذَُّػٛ فُٛس   ِِ ُ   غ  ِؽ١   س 

ُُ : رؼبٌٝ رجبسن لٌٛٗ أٚي ٚلذ ُ  ٌٙ ٜ ٌْجُْؾش  ١ بحِ  فِٟ ا ٌْؾ  ١ْٔ ب ا فِٟ اٌذُّ حِ  ٚ   اٌجؾشٜ ٟ٘ اٌّزوٛسح، اٌجؾبسح ٘زٖ أْ ا٢ِخش 

 . اٌذ١ٔب اٌؾ١بح فٟ

ب: [ ) ٚلٌٛٗ]  -ٕ  َِّ أ   ٚ  ْْ ْ   اِ ب ْٓ  و  بةِ  ِِ ِٓ  أ ْفؾ  ١ ِّ  ١ٌْ [  اْ]  ٚ اٌّؾشِبد، ٚرشوٛا اٌٛاعجبد أدٚا اٌز٠ٓ ُٚ٘(  ا

َ  : ) ٤ؽذُ٘ ٠مبي(  فـ)  ٚا٠ّبُٔٙ، ثزٛؽ١ذُ٘ رخً ال اٌزٟ اٌؾمٛق ثؼل فٟ اٌزمق١ش ُِٕٙ ؽقً ْٓ  ٌ ه   ع ال ِِ 

بةِ  ِٓ  أ ْفؾ  ١ ِّ  ١ٌْ  ٚفٌٛٗ ػٕذ ؾ٠ٚٗٔٛ١ ػ١ٍٗ ٠غٍّْٛ: أٞ ا١ّ١ٌٓ أفؾبة اخٛأه ِٓ ٌه ؽبفً عالَ: أٞ(  ا

 ِٓ عٍّٛا اٌز٠ٓ ا١ّ١ٌٓ، أفؾبة ِٓ ٤ٔه ٚاٌؼزاة، ٚاٌج١ٍبد ا٢فبد ِٓ ٌه عالَ: ٌٗ ٠مبي أٚ ٌٗ، ٌٚمبئُٙ ا١ٌُٙ

 . اٌّٛثمبد اٌزٔٛة
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ب)  - ٖ  َِّ أ   ٚ  ْْ ْ   اِ ب ٓ   و  ِِ   ٓ ث١ِ زِّ ى  ُّ ٌْ ٓ   ا ب١ٌِّ  . اٌٙذٜ ػٓ ٚمٍٛا ثبٌؾك وزثٛا اٌز٠ٓ: أٞ(  اٌنَّ

ضي  )  - ْٓ  فٕ  ِِ   ُ ١ ِّ ر ْق١ٍِ خُ *  ؽ   ٚ   ُ ِؾ١  ثُٙ، رؾ١و اٌزٟ اٌغؾ١ُ رق١ٍخ سثُٙ ػٍٝ لذُِٚٙ ٠َٛ م١بفزُٙ: أٞ(  ع 

بصُٛا ٚاٌظّؤ اٌؼطؼ ؽذح ِٓ اعزغبصٛا ٚارا أفئذرُٙ، اٌٝ ٚرقً بء   ٠ُغ   ّ ًِ  ثِ ْٙ ُّ ٌْ ب ِٛٞ و  ُعٖٛ   ٠ ْؾ ُٛ ٌْ اةُ  ثِْئظ   ا  اٌؾَّش 

دْ  بء  ع  ْشر ف مًّب ٚ  ُِ  

َّْ )  لٌٛٗ فٟ اٌن١ّش ٠ؼٛد ؽٟء أٞ اٌٝ – ط ا اِ  ؟(  ٘ ز 

  رٌه ٚرفبف١ً ٚؽش٘ب، خ١ش٘ب ثؤػّبٌُٙ، اٌؼجبد عضاء ِٓ رؼبٌٝ، هللا روشٖ اٌزٞ

 ؟ ٚففٗ ثّبرا - ط

  (  ٛ ُ كُّ  ٌٙ  ِٓ  ؽ  ١ٌْ م١ِ  هللا أؽٙذ ٚلذ ٚلٛػٗ، ِٓ ثذ ال اٌزٞ اٌضبثذ اٌؾك ٘ٛ ثً ِش٠خ، ٚال ف١ٗ ؽه ال اٌزٞ: أٞ(  ا

 رؼبٌٝ هللا فؾّذٚا ٌٗ ِؾب٘ذْٚ ٌٗ رائمْٛ وؤُٔٙ ا٤ٌجبة أٌٟٚ ػٕذ فبس ؽزٝ رٌه، ػٍٝ اٌمٛاهغ ا٤دٌخ ػجبدٖ

 . اٌغغ١ّخ ٚإٌّؾخ اٌؼظ١ّخ، إٌؼّخ ٘زٖ ِٓ ثٗ خقُٙ ِب ػٍٝ

 ؟ اٌغٛسح هللا خزُ ثّبرا – ط

جِّؼْ : ) رؼبٌٝ لبي ٌٚٙزا ُِ  ف غ  ثِّه   ثِبْع ُِ  س  ِظ١ ٌْؼ   اٌظبٌّْٛ ٠مٛي ػّب ٚرٕضٖ ٚرؼبٌٝ اٌؼظ١ُ، سثٕب فغجؾبْ(  ا

 . وج١شا ػٍٛا ٚاٌغبؽذْٚ

 . ف١ٗ ِجبسوب ه١جب وض١شا ؽّذا اٌؼب١ٌّٓ سة هلل ٚاٌؾّذ

  

 لمسبث بيبويت:

 (:32-31آٌت ) 

(( يب 24( ًَثُهَّتٌ يٍَِ انْأَخِشٌٍَِ )17انْإًََّنِنيَ )( ثُهَّتٌ يٍَِ 16(( ً)نِإَصْحَبةِ انًٍَِْنيِ )32( ًَقَهٍِمٌ يٍَِ انْأَخِشٌٍَِ )31*يف سٌسة انٌاقؼت )ثُهَّتٌ يٍَِ انْإًََّنِنيَ )

 انفشق بني ثهت ًقهٍم؟)د.فبضم انسبيشائى(

اِبقُوَن ) ابِقُوَن السَّ ُبوَن )ٓٔاألولى فً السابقٌن )َوالسَّ لٌَِن ٕٔ( ِفً َجنَّاِت النَِّعٌِم )ٔٔ( أُولَئَِك اْلُمَقرَّ ( ُثلٌَّة ِمَن اأْلَوَّ

(( ففً اْلِخرٌن قلٌلة، السابقون هم األنبٌاء وأتباعهم وثلة من األولٌن كثٌرٌن ٗٔاْْلَِخِرٌَن ) ( َوَقلٌٌِل ِمنَ ٖٔ)

واْلخرٌن السابقون فٌهم قلة وأصحاب الٌمٌن دون السابقٌن قال ثلة وثلة أما السابقون فهم قلة فقال قلٌل من 

ما أصحاب الٌمٌن فهم كثر فً األولٌن اْلخرٌن وقالوا لم تقع عٌننا على أحد منهم ولم نشم ألحد رائحة. أ

 واْلخرٌن. وثلة تعنً جماعة.
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الثلة الجماعة الكثٌرة والقلٌل قلٌل. ثم قسم ٌقولون فً أمة كّل نبً فً صدرها ُثلة وما بعدهم ٌكونون قلة 

" والقلة وبالنسبة لؤلمة اإلسبلمٌة على هذا القٌاس وٌبدو لً وهللا أعلم أن الثلة هم جماعة "خٌر القرون قرنً

 بعد هذا العصر. الثلة فً خٌر القرون وما بعدهم قلٌل اللهم اجعلنا من هذا القلٌل.

 (:35آٌت )

 *يب انفشق بني ًنذاٌ ًغهًبٌ؟)د.فبضم انسبيشائى(

الولدان هم الصغار أما الغلمان أي الغبلم الشاب الذي أوشك على البلوغ. الولٌد منذ أن ٌولد إلى أن ٌصل 

الُغلمة ٌسمى ولداً ثم ٌقال غبلم. فً الجنة لما ٌذكر غلمان ٌقول غلمان لهم أي مختص بهم إلى سن البلوغ 

ْكُنوٌن ) ُهْم لُْؤلٌُؤ مَّ ِهْم ِغْلَماٌن لَُّهْم َكأَنَّ ٌْ ٌَُطوُف َعلَ َخلَُّدوَن ٕٗ)َو ِهْم ِوْلَداٌن مُّ ٌْ ٌَُطوُف َعلَ ( الطور( أما ولدان فعاّمة )

لهم ألنهم صغار أما الكبٌر ٌكون مثل األسرة خاص بالبٌت. الغبلم أقل من  ( الواقعة( ال ٌقول ولدان1ٔ)

 الشاب سّناً أو بداٌة الشباب إذا طال شاربه.

 (:37آٌت )

 *يب انفشق بني قٌنو حؼبىل )ًال ٌُنضفٌٌ( يف سٌسة انٌاقؼت ًقٌنو )ًال ىى ػنيب ٌنضفٌٌ( يف سٌسة انصبفبث؟)د.فبضم انسبيشائى(

ُعوَن َعْنَها َواَل  قال تعالى فً سورة ٌَُصدَّ {( وفً سورة الصافات )اَل ِفٌَها َغْوٌل َواَل 1ٔ} ٌُنِزفُونَ الواقعة )اَل 

ٌُنزف بمعنى سِكر وبمعنى نفذ شرابه 1ٗ} ٌُنَزفُونَ ُهْم َعْنَها  ٌُنزفون من أنزف لها معنٌٌن: أنزف  {(. وكلمة 

ٌُنزف فعل متعدي معناه سِكر  وانقطع، وٌقال أنزف القوم إذا نفذ شرابهم وهو فعل الزم غٌر متعدي. و

 وذهب عقله من السكر.

 إذا استعرضنا اآليات في السورتين لوجدنا ما يلي:

 ة الصافاتسور سورة الواقعة

ٌُنزفون فً السابقٌن وشرح أحوال  وردت 

السابقٌن وجزاؤهم ونعٌمهم فً الجّنة. وفً الجنة 

صنفٌن من أصناف المؤمنٌن السابقون وهم ِقلّة 

 وفً درجات علٌا 

 وردت فً عباد هللا اْلِخرٌن وهم أقّل درجة من السابقٌن.

ذكر )وفاكهة مما ٌتخٌرون ولحم طٌر مما 

 اْلٌة تخٌٌر وزٌادة لحم طٌرٌشتهون( فً 

)أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون( ال ٌوجد 

 تخٌٌر هنا 

)أولئك المقربون فً جنات النعٌٌم( التقرٌب هو 

 اإلكرام وزٌادة

 )وهم مكرمون فً جنات النعٌم(

)على سرر موضونة متكئٌن علٌها متقابلٌن( 

 التنّعم هنا أكثر : موضونة، إّتكاء، تقابل

 لى سرر متقابلٌن( لم ٌذكر إال التقابل فقط)ع
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)ٌطوف علٌهم ولدان مخلدون( تحدٌد الولدان 

 المخلدون

ٌُحدد ٌُطاف علٌهم( الفاعل مبنً للمجهول ولم  ( 

)بأكواب وأبارٌق وكأس من معٌن( زٌادة وتنوٌع 

 فً األوانً لتنوع األشربة

 )كأس من معٌن( كأس واحد فقط

ٌُنزفون( ال ٌصٌبهم  )ال ٌصّدعون عنها وال 

صداع ونفً الصداع نفً لما هو أكبر وهو 

الغول. واْلٌة تدل على أن خمر الجنة ال ُتسكر 

فالتكرٌم هنا أعلى من سورة وال ٌنقطع الشراب 

 . الصافات

ٌُنزفون( الغول إما لئلفساد  )ال فٌها غول وال هم 

ك الجسم وال تفسده واإلهبلك وإما اغتٌال العقول، ال تهل

وال تسكره. ونفً الغول ال ٌنفً الصداع. وإذا كان 

المقصود بالغول إفساد العقول فالغول وٌنزفون بمعنى 

واحد لكن األول ٌكون صفة المشروب والثانٌة صفة 

 الشارب

)حور عٌن كأنهم لؤلؤ مكنون( ذكر صنفٌن 

 والوصف هنا جاء أعلى

حدة من صفات )وعندهم قاصرات الطرف عٌن( صفة وا

 حور الجنة )بٌض مكنون(.

)ال ٌسمعون فٌها لغواً وال تأثٌما إال قٌبلً سبلماً 

 سبلما( نفً لسماع أي لغو ولم ترد فً الصافات

 لم ٌرد شًء عن نفً سماع اللغو

ٌُنزفون مبنٌة للمعلوم  )ٌطوف علٌهم( بما أن 

 ناسب أن ٌقال )ٌطوف علٌهم( مبنٌة للمعلوم أٌضاً 

ٌُطاف علٌهم( )ٌنزفون(  مبنٌة للمجهول فناسب أن ٌقال )

 مبنٌة للمجهول.

ففً سورة الواقعة إذن دّل السٌاق على اإلكرام وزٌادة والُسرر وزٌادة والكأس وزٌادة والعٌن وزٌادة ونفى 

 الُسكر وزٌادة ونفى اللغو وزٌادة.

 (:04آٌت )

 *يب انفشق بني فٌاكو ًفبكيت؟)د.فبضم انسبيشائى(

جنس ٌعنً عام ٌشمل المفرد والمثنى والجمع أما فواكه فهً جمع وإسم الجنس ٌكون أعّم من  اسمفاكهة 

الجمع. للحبة الواحدة ٌقال عنها فاكهة والحبتٌن ٌقال فاكهة لكن ال ٌقال فواكه، لكن فواكه ٌقال عنها فواكه 

ل على جمع والفاكهة تدل وفاكهة، فاكهة تشمل فواكه لكن فواكه ال تشمل فاكهة من حٌث اللفظ ألن هذا ٌد

على الجمع أٌضاً وتدل على المفرد والمثنى. لٌس هذا فقط لو كان عندنا أنواع من الفواكه كالرمان والبرتقال 

وغٌرها نسمٌها فواكه ونسمٌها فاكهة أٌضاً. لو كان عندنا فقط نوع واحد من الفاكهة مثل الرمان أو التفاح 

اكهة أعّم ألنها للمفرد والمثنى والجمع والمتعدد وغٌر المتعدد المتنوع نسمٌه فاكهة وال نسمٌه فواكه إذن ف

وغٌر المتنوع. الفواكه للجمع والمتنوع فقط إذن أٌها األعم؟ فاكهة أعّم. لذلك تستعمل الفاكهة فً القرآن لما 

( الرحمن( ٔٔالنَّْخُل َذاُت اأْلَْكَماِم )وَ  َفاِكَهةٌ ( فٌَِها ٓٔهو أوسع من الفواكه، مثال: )َواأْلَْرَض َوَضَعَها لؤِْلََناِم )

. 
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 (:21آٌت )

 *يب انفشق بني محٍى ًحيًٌو؟)د.فبضم انسبيشائى(

َع أَْمَعاءُهْم ) ( محمد( من حّم والحّمى. والحمٌم ٌأتً من ٘ٔالحمٌم هو الماء الحار )َوُسقُوا َماء َحِمًٌما َفَقطَّ

)مشترك لفظً(. الٌحموم هو الدخان األسود الشدٌد السواد  الشًء وضده حتى أنه ٌستعمل للماء البارد أٌضاً 

ْحُموٍم ) ٌَ  ( الواقعة(.ٖٗ)َوِظلٍّ مِّن 

 

 (:34آٌت )

( انٌاقؼت( يب انفشق 34هٌُوٍ )ٌٌَْوٍ يَّؼْ إِنَى يٍِقَبثِ( نًََجًٌُْػٌٌَُ 27( انشؼشاء( )قُمْ إٌَِّ انْإًََّنِنيَ ًَانْأخِشٌٍَِ )16ٌٌَْوٍ يَّؼْهٌُوٍ ) نًٍِِقَبثِ*)فَجًُِغَ انسَّحَشَةُ 

 بني اسخخذاو انالو ًإىل؟)د.فبضم انسبيشائى(

البلم قد تكون للتعلٌل، من معانٌها التعلٌل مثل قولنا جئت لئلستفادة هذه الم التعلٌل وقد تأتً لئلنتهاء. أما 

سابقة )كل ٌجري ألجل )إلى( معناها األساسً اإلنتهاء أما البلم فقد تأتً لئلنتهاء وضربنا مثبلً فً حلقة 

َحَرةُ  مسمى( و)كل ٌجري إلى أجل مسمى(. تقول أنا أعددتك لهذا الٌوم، كنت هٌأتك لهذا الٌوم، )َفُجِمَع السَّ

ْعلُوٍم ) لِِمٌَقاتِ  ْوٍم مَّ ( الشعراء( جمعناهم لهذا الٌوم لغرض هذا الٌوم وما فٌه حتى نبٌن حقٌقة موسى 3ٌَٖ

ك الجمع بمعنى االنتهاء إلى ٌوم القٌامة وقسم ٌقول بمعنى الَسْوق )الَسْوق إلى ، أعددناهم لهذا لٌوم أما تل

ْعلُوٍم ) إِلَى ِمٌَقاتِ مٌقات ٌوم معلوم( )لََمْجُموُعوَن  ْوٍم مَّ ( الواقعة( أي مسوقون إلى مٌقات ٌوم معلوم، ٌَٓ٘

دد ٌجتمعون فٌه، منتهى ٌخرجون من األجداث سراعاً ٌتبعون الداعً ال عوج له ثم ٌأتون إلى مكان مح

 الغاٌة. البلم ال تدل على هذا االنتهاء ولها دالالت أخرى:

 والبلم للِملك وِشبهه وفً تعدٌة أٌضاً وفً تعلٌل 

ُجِمع السحرة لهذا الغرض ولٌس المقصود مجرد الجمع وإنما لغرض محدد واضح وكأنها الم العلة مثل 

ر فً كتب النحو لمعانً أحرف الجر تتمٌز فً االستعمال غالباً قولنا أعددتك لهذا الٌوم. هنالك معانً تذك

وأحٌاناً ٌكون فٌها اجتهادات ألنها تحتمل أكثر من داللة وحتى النحاة قد ٌختلفون فً الداللة ألن الجملة قد 

 تحتمل أحٌاناً أكثر من داللة ظاهرة أو قطعٌة. 
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 (:42آٌت )

(( ًمل ٌسخؼًم انضُسّاع 42اقؼت قبل حؼبىل )ؤَؤََخُىْ حَضْسَػٌََُوُ ؤَوْ ََحٍُْ انضَّاسِػٌٌَُ )*ىم كهًت انضساع مجغ صاسع ؟ً يف سٌسة انٌ

 ملبرا؟)د.فبضم انسبيشائى(

الُزّراع جمع زارع مثل ُكّتاب وكاتب وواعظ وّعاظ. وعندنا زارعون جمع وأحٌاناً الكلمة ٌكون لها أكثر من 

ًدا )جمع مثل كلمة ساجد ُتجمع على ُسّجد )َتَرا ًعا ُسجَّ اِئفٌَِن 1ُٕهْم ُركَّ ًَ لِلطَّ تِ ٌْ ( الفتح( وسجود )أَن َطهَِّرا َب

ُجوِد ) ِع السُّ كَّ اِجِدٌَن )َٕ٘ٔواْلَعاِكِفٌَن َوالرُّ ( الشعراء( ٌكون هناك 1ٕٔ( البقرة( وساجدٌن )َوَتَقلَُّبَك ِفً السَّ

ٌّتون )أََفَما ٌّت ُتجمع على م تٌَِن ) أكثر من جمع للكلمة. وعندنا م ٌِّ ( الصافات( وموتى )إِنَّ الَِّذي 3َ٘نْحُن بَِم

ًٌِ اْلَمْوَتى ) اَها لَُمْح ٌَ ٌَاء )1ٖأَْح ٌُْقَتُل ِفً َسبٌِل هللّاِ أَْمَواٌت َبْل أَْح ( ٗ٘ٔ( فصلت( وأموات )َوالَ َتقُولُوْا لَِمْن 

 البقرة( كلها جمع ثم تختلف بٌن الِقلّة والكثرة ودالالت أخرى. 

 الواقعة لما ٌذكر ضمٌر التعظٌم ٌذكر جمع المذكر السالم. فى سورة

 

 (:43آٌت )

*يب دالنت انالو يف قٌنو )جلؼهنبه حطبيبً( يف سٌسة انٌاقؼت ًحزفيب يف )جؼهنبه ؤجبجبً( ًيف اننبس )جؼهنبىب حزكشة(؟ )د.فبضم 

 انسبيشائى(

ا َتْحُرُثوَن } ُتم مَّ ٌْ اِرُعوَن }ٖٙقال تعالى فً سورة الواقعة )أََفَرأَ { لَْو َنَشاء ٗٙ{ أَأَنُتْم َتْزَرُعوَنُه أَْم َنْحُن الزَّ

ُهوَن } لََجَعْلَناهُ ُتُم اْلَماء الَِّذي َتْشَرُبوَن ُ٘ٙحَطاماً َفَظْلُتْم َتَفكَّ ٌْ {( واْلٌة تتحدث عن الزرع أما اْلٌة الثانٌة )أََفَرأَ

ً َفلَْواَل َتْشُكُروَن } َجَعْلَناهُ { لَْو َنَشاء 1َٙنْحُن اْلُمنِزلُوَن }{ أَأَنُتْم أَنَزْلُتُموهُ ِمَن اْلُمْزِن أَْم 3ٙ} {( فهً 1ٓأَُجاجا

تتحدث عن الماء واْلٌتان فٌهما تهدٌد األولى أنه تعالى لو شاء ٌجعل الزرع حطاماً فبل ٌمكن أن ٌكون 

ٌُحّول إلى ماء عذب  طعاماً أو ٌستفاد منه وهذه عقوبة أشد من جعل الماء أجاج ألن الماء األجاج ٌمكن أن 

العقوبة فً الزرع أشد من والتهدٌد لم ٌأت فً اْلٌة بغور الماء كلٌاً كما فً تهدٌد جعل الزرع حطاماً فكانت 

فجاء بالبلم لتأكٌد التهدٌد فً آٌة الزرع وحذفها من آٌة التهدٌد بالماء وهذه البلم ُتسمى الم  العقوبة فً الماء

اَر الَّتًِ ُتوُروَن }المؤكدة. أما فً الن ُتُم النَّ ٌْ { أَأَنُتْم 1ٔار فلم ٌذكر تحذٌراً أو تهدٌداً وإنما ذكر حالتها فقط )أََفَرأَ

{( لم ٌقل لو نشاء لذهبنا بها 1ٖ{ َنْحُن َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة َوَمَتاعاً لِّْلُمْقِوٌَن }1ٕأَنَشأُْتْم َشَجَرَتَها أَْم َنْحُن اْلُمنِشُؤوَن }

 الناس ٌمكن أن ٌعٌشوا ببل نار لكن ال ٌمكنهم أن ٌعٌشوا ببل طعام أو ماء. ألن
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 (:45-44آٌت )

( انٌاقؼت( ؟ ًيب دالنت اسخخذاو نفظ اجلًغ )إَب ًحنٍ(؟ )د.فبضم 45( بَمْ ََحٍُْ يَحْشًُيٌٌَُ )44*يب ىٌ حفسري اٌَبث )إََِّب نًَُغْشَيٌٌَُ )

 انسبيشائى(

ُهوَن )اْلٌة الكرٌمة )لَْو َنشَ  ا لَُمْغَرُموَن )٘ٙاُء لََجَعْلَناهُ ُحَطاًما َفَظْلُتْم َتَفكَّ ( 1ٙ( َبْل َنْحُن َمْحُروُموَن )ٙٙ( إِنَّ

الواقعة( الُمغَرم معناه المدٌن أثقلته الدٌون، نحن نستعمل المغرم بمعنى الذي وقع فً الغرام، المغرم بمعنى 

نه. فإذن الُمغَرم هو المدٌن والمدٌن ٌتقاضاه الدائن. المحروم الغرام معناه ٌتقاضاه كما ٌتقاضى الغرٌم دٌ

مقتصر على نفسه لٌس عنده شًء لكن لٌس بالضرورة مدٌن ٌتقاضاه أحد إذن المغرم مدٌن ٌتقاضاه الدائن 

. أٌها األولى بالتوكٌد بالخسارة؟ الُمغرم أولى الُمغَرم هو محروم وزٌادةأما المحروم فلٌس بالضرورة. إذن 

ا لَُمْغَرُموَن( المغرم والمحروم لٌسا بدرجة واحدة الُمغرم مطلوب ٌتقاضاه الدائن با لتوكٌد لذا جاءت اْلٌة )إِنَّ

ٌطلبه، إذن المغرم هو محروم وزٌادة فهو أولى بالتأكٌد من حٌث الخسارة أما المحروم فهو محروم فقط 

 وهذه قاعدة رٌاضٌة.

 (:51آٌت )

 ( انٌاقؼت( يب انهًست انبٍبٍَت يف ىزه اٌَت؟ ًيب دالنت املقٌٌٍ؟)د.فبضم انسبيشائى(51حَزْكِشَةً ًَيَخَبػًب نِّهًُْقٌٌٍَِْ )*)ََحٍُْ جَؼَهْنَبىَب 

ٌتكلم عن النار والمقوٌن المسافرٌن الذي ٌذهبون فً القواء، القواء هو القفر. ٌذهب فً القفر ٌعنً مسافر 

ٌكون بمعنى االحتٌاج، إذا كان بهذا المعنى ستكون من المشترك اللفظً  وقسم قالوا المحتاجٌن قالوا القواء قد

المفردات أحٌاناً تشترك فً أكثر من معنى، قسم قال القواء هو االحتٌاج والمقوٌن ٌعنً المحتاجٌن وقسم 

كرة قالوا المسافرٌن الذي ذهبوا فً القواء ٌعنً القفر ٌحتاجوها فً القفر إما لئلستدفاء أو الطعام، وتذ

تذكرهم باْلخرة فهً تذكرة من ناحٌة ومتاع من ناحٌة األخرى، متاع لبلنتفاع بها وتذكر بالنار ألنه لم لم 

ٌعلموا النار كٌف ٌذكرهم بالنار؟ فبل بد أن ٌعرفوها حتى تحذرهم وٌخوفهم فجعلها ربنا تذكرة ومتاع 

 للمقوٌن.

 (:57آٌت )

 ( انٌاقؼت(؟ )د.فبضم انسبيشائى(57ًَسُّوُ إِنَّب انًُْطَيَّشًٌَُ )*يب حفسري كهًت املطيشًٌ يف اٌَت )نَّب ٌَ

المطهَّرون هم المبلئكة )والُمطّهر اسم مفعول وهً تعنً ُمطّهر من قَِبل هللا تعالى(ألن القرآن الكرٌم لم 

ها ألزواج ٌستعمل المطهرٌن للبشر مطلقاً وإنما ٌستعمل متطهرٌن، مّطِهرٌن ال ٌستعلمها للبشر وإنما ٌستعمل

َطهََّرةٌ ) َمٍة )ٕ٘الجنة )َولَُهْم ِفٌَها أَْزَواٌج مُّ َكرَّ َطهََّرٍة )ٖٔ( البقرة( )فًِ ُصُحٍف مُّ ْرفُوَعٍة مُّ ( عبس( فإذن ٗٔ( مَّ
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المطهَّرون لم تأت فً القرآن للبشر إنما أتت هنا وأتت فً أزواج الجنة. قالوا ربنا رد على الكفار الذٌن قالوا 

اِطٌُن )تنزلت به ال ٌَ لَْت ِبِه الشَّ ُه لَقُْرآٌن َكِرٌٌم )ٕٓٔشٌاطٌن قال تعالى )َوَما َتَنزَّ ( ِفً 11( الشعراء( وقال )إِنَّ

ْكُنوٍن ) ُه إاِلَّ اْلُمَطهَُّروَن )13ِكَتاٍب مَّ َمسُّ ٌَ ُه إاِلَّ اْلُمَطهَُّروَن( ال تستطٌع 11( الَّ  َمسُّ ٌَ (( مكنون ٌعنً محفوظ )الَّ 

 ن تمسه. هذا أمر.الشٌاطٌن أ

 (:61آٌت  )

 ( انٌاقؼت( ؤي يف حبنت انغشغشة؟61*انٌفبة ًاملٌث، ىم حلظت انٌفبة حؼخرب ىً انهحظت انيت ال حقبم فٍيب انخٌبت؟ )فَهٌَْنَب إِرَا بَهَغَجِ انْحُهْقٌُوَ )

 )د.فبضم انسبيشائى(

عالماً بما ٌفعل ألنهم ٌقولون الوفاة هً هذا سؤال فقهً لكن نقول أن الوفاة حالة غٌر إختٌارٌة أي أنه لٌس 

  النوم فإذا لم ٌكن عالماً ما ٌفعل أو مختاراً فالتوبة ال تقع.

 (:62آٌت )

( انٌاقؼت( فيم ميكٍ ؤٌ ٌبصش اإلَسبٌ املهك انزي ٌقبض سًحو ؟)د.فبضم 62*يب ىٌ حفسري اٌَت )ًَؤََخُىْ حٍِنَئِزٍ حَنظُشًٌَُ)

 انسبيشائى(

ِهُم اْلَمبَلِئَكُة أاَلَّ هذه فٌها أحادٌث  ٌْ ُل َعلَ ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ َنا هللاَّ  َتَخافُوا والقرآن ٌشٌر إلى هذا )إِنَّ الَِّذٌَن َقالُوا َربُّ

ِة الَِّتً ُكنُتْم ُتوَعُدوَن ) أن  ( فصلت( هذا قٌل عند النزع وفً الحدٌث عند النزعَٖٓواَل َتْحَزُنوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَّ

المبلئكة تقول لروح المؤمن اخرجً أٌتها الروح الطٌبة من هذا الجسد الذي تعمرٌنه إلى روح ورٌحان 

ورب غٌر غضبان، فٌها أكثر من حدٌث فً هذا وكما فٌها تبشٌر لهؤالء فٌها إنذار لآلخرٌن )َولَْو َتَرى إِِذ 

الُِموَن ِفً َغَمَراِت اْلَمْوِت ) ِدٌِهْم  ( األنعام( هذا عند1ٖالظَّ ٌْ النزع، سكرات الموت )َواْلَمآلِئَكُة َباِسُطوْا أَ

َر اْلَحقِّ َوُكنُتمْ  ٌْ ْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن ِبَما ُكنُتْم َتقُولُوَن َعلَى هللّاِ َغ ٌَ اتِِه َتْسَتْكبُِروَن  أَْخِرُجوْا أَنفَُسُكُم اْل ٌَ َعْن آ

حادٌث أنه عند النزع ٌبشر المؤمن وٌهان الكافر وٌضرب )َولَْو ( األنعام( هذه فً السكرات. إذن هناك أ1ٖ)

ْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدَباَرُهْم َوُذوقُوْا َعَذاَب اْلَحِرٌقِ  ٌَ َتَوفَّى الَِّذٌَن َكَفُروْا اْلَمآلِئَكُة  ٌَ ( األنفال( وقد ٓ٘) َتَرى إِْذ 

مثل هذا ورأى ملك الموت، هذه أخبار  سمعنا من الناس ذكر لً عن نفسه أكثر من واحد أنه حصل له

ولكنها من شخص ثقة عندي، هً أحادٌث تنقل لكن فً الحدٌث موجود هذا الشًء. نفهم من قوله تعالى 

ِه ِمنُكْم َولَِكن الَّ ُتْبِصُروَن )3ٗ)َوأَنُتْم ِحٌَنِئٍذ َتنُظُروَن ) ٌْ  ( الواقعة( أنتم تنظرون إلى المٌت3٘( َوَنْحُن أَْقَرُب إِلَ

ٌُبصر، هناك فرق بٌن اإلبصار والنظر  حٌن النزع لكن ال تبصرون، نحن ال نبصر لكن المٌت هو الذي 

اإلبصار هو وقوع الرؤٌة أما النظر فلٌس بالضرورة، حدوث الرؤٌة لما نقول أبصر فهو إدراك الشًء، 

رة أنً أراه لكن أقول نظرت إلى الكأس قد تحصل الرؤٌة وقد ال تحصل، أنا أنظر الهبلل لٌس بالضرو

 أبصرت الهبلل فقد وقعت الرؤٌة.
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 الىصبيب العمليت:

 . السابقون فعلوا الطاعات وتركوا المحرمات وتركوا المباحات خوفا من الوقوع فً الشبهات 

 . نعمة القرب من هللا لٌس مثلها نعمة .السابقون ٌرون هللا مرتٌن فً الٌوم نسأ هللا واسع فضله 

 والعلم ٌرفعهم هللا ٌوم القٌامة .الطغاة الظلمة وأهل المعاصً ٌخفضهم هللا ٌوم  أهل الطاعة واإلٌمان

 القٌامة .

  فاسألً هللا نعٌم الجنة ولذاتها.هم وغم . أن ٌخالطها البد منولذة الدنٌا لٌست دائمة 

 . أحذري من الترف المذموم الذي ٌلهٌك عن طاعة هللا 

 ٌتنفس ثالثا . م غبة واحدة من غٌر أنرب شرب الهٌكان خالد بن معدان ٌكره أن ٌش 

  من األدب أن ٌقول المزارع حرثت ال زرعت ألن هللا قال ) أفرأٌتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم

 نحن الزارعون( لو شاء هللا لجعله هللا حطاما هشٌما بعدما أنفقتم فٌه وتعبتم.

  مصالحها فعلٌنا شكره . وقضى من نعمه عذبا تستعذبه النفوسهللا أنزل المطر من السحاب وهذه 

  الطعام ونقضً بها مصالحنا ونعمة من هللا أننا نستطٌع إطفائها. هللا نطهو بها النار نعمة من 

 . إذا أصبت بحرق فإنك ال تستطٌع النوم  فتذكر نار جهنم  واخلص العمل هلل 

 . جمٌع األوامر التً فً القرآن تشرٌف للعبد 

  ٌمسه إال المطهرون ( بأنه ال ٌجوز مس القرآن إال أن ٌكون طاهر .ال ٌستدل بهذه اآلٌة ) ال 

 سلم ) ال ٌمس القرآن إال طاهر ( ال ٌجوز مس القرآن إال على طهارة لقول الرسول صلى هللا علٌه و 

 .إذ كان معك قرآن فال تخفٌه وال تستحً من إظهاره أمام أهل الباطل فأعلنه واصدع به 

 كرات الموت .اسأل هللا أن ٌعٌنك على س 

 عند االحتضار ) بأن ال خوف علٌهم وال هم ٌحزنون ( فسألٌه أن تكونً المالئكة تبشر أولٌاء هللا 

 من أولٌائه .

 .) لما نزلت آٌة ) فسبح باسم ربك العظٌم ( قال صلى هللا علٌه وسلم ) اجعلوها فً ركوعكم 

 :مع خىاتيمهب  الىاقعتسىرة  تىبسب فىاتح 

الواقعة ذكر إنقسام الخلق إلى أزواج ثبلثة: أصحاب المٌمنة وأصحاب المشأمة والسابقون بعد أن ذكر    

َمَنِة ) ٌْ َمَنِة َما أَْصَحاُب اْلَم ٌْ اِبقُوَن 1( َوأَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة َما أَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة )3)َفأَْصَحاُب اْلَم اِبقُوَن السَّ ( َوالسَّ

اب الشمال، هً ثبلثة أصناف )المقربون وأصحاب الٌمٌن وأصحاب ((، ذكر أصحاب الٌمٌن وأصحٓٔ)

ِبٌَن ) ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَّ ُة َنِعٌٍم )33الشمال( وفً آخر السورة )َفأَمَّ َحاٌن َوَجنَّ ٌْ ا إِْن َكاَن ِمْن 31( َفَرْوٌح َوَر ( َوأَمَّ

ِمٌِن ) ٌَ َن )1ِٔمٌِن )( َفَسبَلٌم لََك ِمْن أَْصَحاِب الٌَْ 1ٓأَْصَحاِب اْل الٌِّ ِبٌَن الضَّ ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِّ ( َفُنُزٌل 1ٕ( َوأَمَّ

ُة َجِحٌٍم )1ِٖمْن َحِمٌٍم ) ٌَ ح فً الختام بأصحاب الشمال ألنه وضح لنا من هم أصحاب 1ٗ( َوَتْصلِ (( لم ٌصرِّ

لمقربٌن أصحاب الٌمٌن الشمال بقوله )المكذبٌن الضالٌن(. المقربٌن، أصحاب الٌمٌن، أصحاب الشمال، ا

 المكذبٌن الضالٌن، هذا ترابط قوي.

  عٛسح اٌٛالؼخ ٔٙب٠خ  
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 الحديد ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 ِٕٚبفغ ؽذ٠ذ ثؤط ف١ٗ اٌؾذ٠ذ ٚأٔضٌٕب) رؼبٌٝ لٌٛٗ فٟ اٌؾذ٠ذ ٌفع ٌٛسٚد ا٨عُ ثٙزا اٌؾذ٠ذ عٛسح ع١ّذ 

 (.ثبٌغ١ت ٚسعٍٗ ٠ٕقشٖ ِٓ هللا ١ٌٚؼٍُ ٌٍٕبط

 ٚاٌظب٘ش. ثّىخ ٔضٌذ أٔٙب لبي ِٓ ُِٕٚٙ ثبٌّذ٠ٕخ، ٔضٌذ أٔٙب لبي ِٓ فُّٕٙ ٔضٌٚٙب، ِىبْ فٟ اخزٍف 

 .ِىٟ ٘ٛ ِب ٚف١ٙب ِذٟٔ آ٠برٙب أغٍت أْ

 اٌؼم١ذح أعبط ػٍٝ ا٦ع٩ِٟ اٌّغزّغ ٚثٕبء ٚاٌزٛع١ٗ، ٚاٌزشث١خ ثبٌزؾش٠غ ُػ١ٕذ: اٌغٛسح ِؾٛس 

 اٌٝ اٌذػٛح ٘ٛ اثشاصٖ اٌٝ اٌغٛسح عؼذ ِٛمٛع ٚأُ٘. اٌؾى١ُ ٚاٌزؾش٠غ اٌىش٠ُ ٚاٌخٍك اٌقبف١خ

 .آصبسٖ ٚث١بْ ا٠٦ّبْ

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

 اٌؾذ٠ذ عٛسح ٚافززؾذ اٌجؼش، أِش ِٓ اٌىفشح أٔىشٖ ػّب رؼبٌٝ هللا ثزٕض٠ٗ ثب٤ِش اٌٛالؼخ عٛسح خزّذ   

 .ٚاٌجش٘بْ ثبٌذ١ًٌ ٚرج١١ٕٗ ض٠ٕٗاٌز رٌه ثزمش٠ش

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 ٌؾبي ٚث١بْ ا١ٌَٛ، رٌه ٌٛلٛع رؤو١ذ اٌؾذ٠ذ عٛسح ٚفٟ اٌجؼش، ٠َٛ ثزمش٠ش اٌٛالؼخ عٛسح ػ١ٕذ 

 .ف١ٗ اٌخ٩ئك

 ٌٟؾىّخ ث١بْ اٌؾذ٠ذ عٛسح ٚفٟ( 0ٓ – 77 ا٠٢بد) أٚفبفٗ ٚث١بْ ثبٌمشآْ، ر٠ٕٛٗ اٌٛالؼخ عٛسح ف 

 (.9 آ٠خ) أضاٌٗ

 ٚروش ٌغؼزٙب، ث١بْ اٌؾذ٠ذ عٛسح ٚفٟ إٌؼ١ُ، أٌٛاْ ِٓ ؽٛرٗ ِٚب اٌغٕخ، ػٓ اٌٛالؼخ عٛسح رؾذصذ 

 .اٌٛالؼخ عٛسح فٟ رزوش ٌُ إٌؼ١ُ ِٓ أُخش ٌقٕٛف

 ٚفٟ ٚاٌؾ١ُّ، اٌضلَٛ ِٓ ف١ٙب ِٚب إٌبس ٚ٘ٛ اٌؾّبي، ٤فؾبة أُػذ اٌزٞ إٌضي اٌٛالؼخ عٛسح ث١ٕذ 

 .إٌّبفمْٛ ُٚ٘ أٍ٘ٙب ِٓ ٌقٕف ٚروش إٌبس، ٌزٍه ٚفف اٌؾذ٠ذ عٛسح

 ٟإٌبس ٚإٌّبفم١ٓ اٌّؾشو١ٓ دخٛي ٤عجبة ث١بْ اٌغٛسر١ٓ ف. 
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 محبور السىرة:
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 كبملت:تدارس السىرة 

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 فٙٛ( ٚآصبسٖ ا٠٦ّبْ) اٌغٛسح ِؾٛس ِغ ٠زٕبعت ٚ٘زا. ٚآصبسٖ ٚد٨ئٍٗ ثبهلل ا٠٦ّبْ( 1ٔ – ٔ) ا٠٢بد 

 رؾم١ك آصبس ػٓ اٌّمطغ ٠زؾذس وّب رٌه، ػٍٝ اٌذ٨ئً ٠ٚمذَ ف١ٗ، ِش٠خ ٨ ؽك ا٦ٌٟٙ اٌٛعٛد أٚ ٠مشس

 .اٌغٍٛن فٟ ا٠٦ّبْ ؽم١مخ

 ٚؽبي اٌّئ١ِٕٓ ؽبي ث١ٓ ِمبسٔخ اٌغبثك اٌّمطغ ػمذ. رؼبٌٝ هللا خؾ١خ اٌٝ اٌذػٛح( 2ٕ – 1ٔ) ا٠٢بد 

 ٘زا ٚفٟ. اٌغٕخ هش٠ك اٌٝ ٠ٛفٍُٙ ٔٛسا   ٌٍّئ١ِٕٓ أْ ا٠٢بد ٚث١ٕذ اٌم١بِخ، ٠َٛ ِؾٙذ فٟ إٌّبفم١ٓ

 ٚؽزسُ٘ اٌخؾٛع، ِٓ ا١ٌٗ ٔذثٛا ثّب اٌم١بَ ػٓ ُّّ٘ٙ فزشد اٌّئ١ِٕٓ ِٓ لَٛ ثؼزبة أسدف اٌّمطغ

 اٌمٍٛة أْ ٚث١ّٓ أٔج١بئُٙ، ٚث١ٓ ث١ُٕٙ اٌؼٙذ ٌطٛي لٍٛثُٙ لغذ اٌز٠ٓ اٌىزبة وؤً٘ ٠ىٛٔٛا أْ ِٓ

 .ثبٌّطش ا١ٌّزخ ا٤سك رؾ١ب وّب اٌمشآْ ٚر٩ٚح ثبٌزوش رؾ١ب اٌمبع١خ

 ِؾبثٙخ ِٓ ٚؽزس هللا خؾ١خ ػٍٝ اٌغبثك اٌّمطغ ؽش. اٌغّب٠ٚخ اٌشعب٨د ٚؽذح( 9ٕ – 1ٕ) ا٠٢بد 

 ٚؽمّش ٚسعٍٗ، هللا ثآ٠بد اٌّىزث١ٓ ِٚآي إٌّفم١ٓ، اٌّئ١ِٕٓ عضاء ٚث١ٓ لٍٛثُٙ، لغٛح فٟ اٌىزبة أً٘

 ارا ؽزٝ ٚاٌمذس، ثبٌمنبء ا٠٦ّبْ ػٓ ثبٌؾذ٠ش ٚأرجؼٗ ا٢خشح، ؽبي وّبي ٚٚفف اٌذ١ٔب، ؽبي

 َِٓ ٚعضاء ا٠٦ّبْ، اٌٝ اٌذػٛح فٟ اٌشعب٨د ٚؽذح ثج١بْ اٌّمطغ ٘زا فٟ أػمت اٌّؼبٟٔ ٘زٖ اعزمشد

 ا١ٌٙٛد صػُ فّٕذ صُ ٚعٍُ، ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ثّؾّذ ا٠ّبٔٗ أوًّ صُ اٌىزبة، أً٘ ِٓ اٌغبثم١ٓ ثبٌشعً آِٓ

 .ف١ُٙ إٌجٛح اخزقبؿ

 

 :التمهيد

ؾّذهلل ٚاٌق٩ح ٚاٌغ٩َ ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب ػٍّب ٚ٘ذٜ اٌ  ثغُ هللا

 ٚرمٝ..

 اٌٍُٙ اسصلٕب اٌؾغٕبد اٌغبس٠بد ٚاسصلٕب أػّبي اٌغشائش.

 اٌٍُٙ اسصلٕب اٌجشوخ ٚا٦خ٩ؿ ٚاٌمجٛي ٚاٌقذق.

اْ إٌبظش ٚاٌّزؤًِ فٟ أؽٛإٌب ٚفٟ أٔفغٕب ٚفٟ رؼبٍِٕب ِغ هللا ٚرؼبٍِٕب ِغ ا٢خش٠ٓ ٠غذ لقٛسا ث١ٕب ٚخ٩ٍ 

 ظب٘شا.

ٚاٌؼجبدح ،ِٚٓ ػذَ اٌزؤصش ػٕذ ر٩ٚح اٌمشآْ ،٠ٚؾزىٟ ِٓ ػذَ اٌىض١ش ٠ؾزىٟ ِٓ ػذَ اٌخؾٛع فٟ اٌق٩ح 

اٌزٛسع ػٓ اٌؾجٙبد ،ِٚٓ أزؾبس اٌمط١ؼخ ث١ٓ ا٤عش ،ِٚٓ اٌغفبء ٚعٛء اٌظٓ ث١ٓ ا٦خٛاْ ٚ٘زا وٍٗ ٠ذي 

 ػٍٝ ٚعٛد ِبرا؟

 لغٛح اٌمٍت.

ؽت اٌّخٍٛق ٚاٌشمب  لبي اثٓ اٌم١ُ : )ِزٝ سأ٠ذ اٌمٍت لذ رشؽً ػٓ ؽت هللا ٚا٨عزؼذاد ٌٍمبئٗ ،ٚؽً ف١ٗ

 ثبٌؾ١بح اٌذ١ٔب ٚاٌطّؤ١ٕٔخ ثٙب فبػٍُ أٔٗ لذ خغف ثٗ(.

  ٚلبي فٟ ِٛمغ آخش: 
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)ؽغٍٛا لٍٛثُٙ ثبٌذ١ٔب ٌٚٛ ؽغٍٛ٘ب ثبهلل ٚاٌذاس ا٢خشح ٌغبٌذ فٟ ِؼبٟٔ و٩ِٗ ٚآ٠برٗ اٌّؾٙٛدح ٚسعؼذ اٌٝ 

 أفؾبثٙب ثغشائت اٌؾىُ ٚهشف اٌفٛائذ.

 زفىش ،ٚٔمٟ ِٓ اٌذغً سأٜ اٌؼغبئت ،ٚأٌُٙ اٌؾىّخ..ارا غزٞ اٌمٍت ثبٌززوش ٚعمٟ ثبٌ

ارا ص٘ذد اٌمٍٛة فٟ ِٛائذ اٌذ١ٔب لؼذد ػٍٝ ِٛائذ ا٢خشح ث١ٓ أً٘ رٍه اٌذػٛح ،ٚارا سم١ذ ثّٛائذ اٌذ١ٔب 

 فبرزٙب رٍه اٌّٛائذ(

 فبٌمغٛح فٟ أسثؼخ أؽ١بء:

 ارا عبٚصد لذس اٌؾبعخ فٟ ا٤وً ٚإٌَٛ ٚاٌى٩َ ٚاٌّخبٌطخ.

 م١ُ :لبي اثٓ اٌ

)ِب ػٛلت ػجذ ثؼمٛثخ أػظُ ِٓ لغٛح اٌمٍت ،ٚاٌجؼذ ػٓ هللا ،ِٚب خٍمذ إٌبس ا٨ ٦راثخ اٌمٍٛة اٌمبع١خ ،فبرا 

 لغب اٌمٍت لؾطذ اٌؼ١ٓ .

 ٚلبي : اهٍت لٍجه فٟ ص٩س ِٛاهٓ:

٠ّٓ ٚفٟ أٚلبد اٌخٍٛح ، فبْ ٌُ رغذٖ فٟ ٘زٖ اٌّٛاهٓ فغً هللا أْ –ٚفٟ ِغبٌظ اٌزوش –ػٕذ عّبع اٌمشآْ 

 ػ١ٍه ثمٍت فبٔٗ ٨ لٍت ٌه .

 ِّٚب ٠ؼبٌظ لغٛح اٌمٍت أ٠نب:

 رؼٍُ اٌؼٍُ اٌؾشػٟ ِٓ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ.-

 لشاءح اٌمشآْ ثزذثش ٚخؾٛع ٚؽنٛس لٍت.-

 اٌمشاءح فٟ ع١شح اٌشعٛي فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚع١شح اٌقؾبثخ.-

 ثش اٌٛاٌذ٠ٓ ،ٚفٍخ ا٤سؽبَ ،ٚروش هللا ،ٚأِٛس وض١شح.-

رزؾذس ػٓ ؽم١مخ رضج١ذ ا٠٦ّبْ فٟ لٍت اٌّئِٓ ٚأْ ػ٩ط لغٛح اٌمٍت هش٠مخ ٌزضج١ذ ا٠٦ّبْ فٟ آ٠برٕب ا١ٌَٛ 

 اٌمٍت .

 لبي رؼبٌٝ: )أٌُ ٠ؤْ ٌٍز٠ٓ إِٓٛا أْ رخؾغ لٍٛثُٙ ٌزوش هللا ِٚب ٔضي ِٓ اٌؾك (

٠ّبْ فٟ فغٛسرٕب ا١ٌَٛ ِٛمٛػٙب ػٓ ؽم١مخ رضج١ذ ا٠٦ّبْ فٟ اٌمٍت ،ٚروش هللا فٛس أٚ هشق ٌزضج١ذ ا٦

 اٌمٍت فٟ عٛسح اٌؾذ٠ذ.

 ا١ٌَٛ ثبرْ هللا عٕزذاسط ٘زٖ اٌغٛسح.

 
 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

 ؟ ٚرؼبٌٝ عجؾبٔٗ هلل اٌخٍك ع١ّغ رغج١ؼ ٠ذي ِبرا ػٍٝ – ط

 إٌبهمخ اٌؾ١ٛأبد ِٓ ٚا٤سك اٌغّبٚاد فٟ ِب ع١ّغ أْ عٍطبٔٗ، ٚعؼخ ٚع٩ٌٗ ػظّزٗ ػٓ رؼبٌٝ ٠خجش

 ِٕمبدح ٌشثٙب، لبٔزخ ٚأٔٙب ثغ٩ٌٗ، ١ٍ٠ك ٨ ػّب ٚرٕض٘ٗ سثٙب، ثؾّذ رغجؼ[  ٚاٌغٛاِذ]  ٚغ١ش٘ب، ٚاٌقبِزخ

 .ؽىّزٗ آصبس ف١ٙب ظٙشد لذ ٌؼضرٗ،
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َٛ : )  لٌٛٗ د٨ٌخ ِب – ط ُ٘ ٌَْؼِض٠ضُ  َٚ ُُ  ا ٌَْؾِى١  ؟(  ا

 ٥ٌؽ١بء ٚلٙشٖ ػضرٗ ٚػَّٛ أؽٛاٌٙب، ع١ّغ فٟ ٌشثٙب، ٚاٌغف١ٍخ اٌؼ٠ٍٛخ اٌّخٍٛلبد افزمبس ػَّٛ ث١بْ ف١ٗ فٙزا

 .ٚأِشٖ خٍمٗ فٟ ؽىّزٗ ٚػَّٛ وٍٙب،

 ؟ ا٠٢خ ٘زٖ فٟ هللا أخجشٔب ثّبرا – ط

ٍْهُ  ٌَُٗ : ) فمبي ٍِىٗ، ػَّٛ ػٓ أخجش  ادِ  ُِ َٚ ب َّ ا٤ْسكِ  اٌغَّ ١ذُ  ٠ُْؾ١ِٟ َٚ ِّ ُ٠  اٌشاصق ٌزٌه، اٌخبٌك ٘ٛ: أٞ(  َٚ

َٛ )  ثمذسرٗ ٌٙب اٌّذثش ُ٘ ًِّ  َػٍَٝ َٚ ء   ُو ْٟ  ( لَِذ٠ش   َؽ

  ؟ اٌجبهٓ،  اٌظب٘ش،  ا٢خش،  ا٤ٚي ِؼٕٝ ِب - ط

 ( َٛ يُ  ُ٘ َّٚ ا٢ِخشُ )  ؽٟء، لجٍٗ ١ٌظ اٌزٞ(  ا٤ ِ٘شُ )  ؽٟء ثؼذٖ ١ٌظ اٌزٞ(  َٚ اٌظَّب  ؽٟء، فٛلٗ ١ٌظ اٌزٞ(  َٚ

( ُٓ ٌْجَبِه ا  . ؽٟء دٚٔٗ ١ٌظ اٌزٞ(  َٚ

َٛ )  ثمٌٛٗ ا٠٢خ عجؾبٔٗ هللا خزُ ٌّبرا – ط ُ٘ َٚ  ًِّ ء   ثُِى ْٟ ُ   َؽ  ؟(  َػ١ٍِ

 .ٚاٌّزؤخشح اٌّزمذِخ ٚا٤ِٛس ٚاٌخفب٠ب، ٚاٌغشائش ٚاٌجٛاهٓ، ثبٌظٛا٘ش ػٍّٗ أؽبه لذ

 ؟ ا٠٤بَ أٚي ٘ٛ ِب – ط 

 ( َٛ ادِ  َخٍَكَ  اٌَِّزٞ ُ٘ َٚ ب َّ ا٤ْسكَ  اٌغَّ َ   ِعزَّخِ  فِٟ َٚ   اٌغّؼخ ٠َٛ ٚآخش٘ب ا٤ؽذ ٠َٛ أٌٚٙب(  أ٠ََّب

 ؟ ا٨عزٛاء ٘ٛ ِب – ط

 ( َُّ ٜ صُ َٛ ٌَْؼْشػِ  َػٍَٝ اْعزَ   خٍمٗ، ع١ّغ فٛق ثغ٩ٌٗ، ١ٍ٠ك اعزٛاء(  ا

 ؟ ٠خشط اٌزٞ ِٚب ٠ٍظ ٌزٞا ِب – ط

 ( ُُ ب ٠َْؼٍَ ب. ) رٌه ٚغ١ش ِٚطش، ٚؽ١ٛاْ ؽت ِٓ(  ا٤ْسكِ  فِٟ ٠ٍَِظُ  َِ َِ َْٕٙب ٠َْخُشطُ  َٚ  ٚؽ١ٛاْ ٚؽغش ٔجبد ِٓ(  ِِ

  رٌه، ٚغ١ش

 ؟ ٠ٚؼشط ٠ٕضي اٌزٞ ِب – ط

ب)  َِ َٓ  ٠َٕضيُ  َٚ بءِ  ِِ َّ  .ٚا٤سصاق ٚا٤لذاس ا٩ٌّئىخ ِٓ(  اٌغَّ

ب)  َِ  . رٌه ٚغ١ش ٚا٤ػّبي، ٚا٤دػ١خ ٚا٤سٚاػ، ا٩ٌّئىخ ِٓ(  ف١َِٙب ٠َْؼُشطُ  َٚ

 ؟ اٌّؼ١خ ٔٛع ِب – ط

 ( َٛ ُ٘ َٚ  ُْ َؼُى َِ  َٓ ب أ٠َْ َِ  ُْ ْٕزُ ب): ومٌٛٗ(  ُو َِ  ُْ ْٓ  ٠َُىٛ ِِ ٜ َٛ َٛ  ا٨ِ ص٩َصَخ   َْٔغ ُ٘  ُْ ٨ َساثُِؼُٙ َغخ   َٚ ّْ َٛ  ا٨ِ َخ ُ٘  ُْ ٨ َعبِدُعُٙ  أَْدَٔٝ َٚ

 ْٓ ٨ َرٌِهَ  ِِ َٛ  ا٨ِ أَْوضَشَ  َٚ ُ٘  ُْ َؼُٙ َِ  َٓ ب أ٠َْ  (َوبُٔٛا َِ
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ُ : ) ثمٌٛٗ ثب٤ػّبي اٌّغبصاح ػٍٝ ٚٚػذ رٛػذ ٌٚٙزا ٚا٨ه٩ع، اٌؼٍُ ِؼ١خ اٌّؼ١خ، ٚ٘زٖ هللاَّ ب َٚ َّ َْ  ثِ ٍُٛ َّ  رَْؼ

 ( ثَِق١ش  

 ؟( ثق١ش رؼٍّْٛ ثّب ٚهللا: )  رؼبٌٝ لٌٛٗ د٨ٌخ ِب – ط

 فّغبص٠ىُ ٚفغٛس، ثش ِٓ ا٤ػّبي، رٍه ػٕٗ فذسد ِٚب ا٤ػّبي، ِٓ ِٕىُ ٠قذس ثّب ثق١ش رؼبٌٝ ٘ٛ: أٞ

 .ػ١ٍىُ ٚؽبفظٙب ػ١ٍٙب،

  ؟ ٚرؼبٌٝ عجؾبٔٗ ٍِى١زٗ ٌٕب بٔٗثج١ هللا ٠ٛعٕٙب ؽٟء أٞ اٌٝ  – ط

ادِ  ٍِه ٌَُٗ )  َٚ ب َّ ا٤ْسكِ  اٌغَّ  ٚاٌؾشػ١خ، اٌمذس٠خ أٚاِشٖ ِٓ ؽبءٖ ثّب ف١ُٙ ٠زقشف ٚػج١ذا، ٚخٍمب ٍِىب(  َٚ

اٌَِٝ) اٌشثب١ٔخ، اٌؾىّخ ػٍٝ اٌغبس٠خ َٚ  ِ ٛسُ  رُْشَعغُ  هللاَّ ُِ  ف١ّ١ض اٌؼجبد، ػ١ٍٗ ف١ؼشك ٚاٌؼّبي، ا٤ػّبي ِٓ(  ا٤

 .ثبعبءرٗ ٚاٌّغٟء ثبؽغبٔٗ، اٌّؾغٓ ٠ٚغبصٞ اٌط١ت، ِٓ اٌخج١ش

 ؟ ٚاٌؼىظ إٌٙبس فٟ ا١ًٌٍ ا٩٠ط ٠ىْٛ و١ف – ط

ًَ  ٠ٌُِٛظُ )  َبسِ  فِٟ ا١ٌٍَّْ ٠ٌُِٛظُ  إٌَّٙ َبسَ  َٚ ًِ  فِٟ إٌَّٙ  ف١غىْٕٛ ثظ٩ِٗ، ا١ًٌٍ ف١غؾ١ُٙ إٌٙبس، ػٍٝ ا١ًٌٍ ٠ذخً: أٞ(  ا١ٌٍَّْ

 اٌؼجبد، ف١زؾشن اٌىْٛ، ٠ٚنٟء اٌظ٩َ، ِٓ ا٤سك ػٍٝ ِب ف١ضٚي ا١ًٌٍ، ػٍٝ إٌٙبس ٠ذخً صُ ٠ٚٙذأْٚ،

 .ا١ًٌٍ ػٍٝ ٚإٌٙبس إٌٙبس، ػٍٝ ا١ًٌٍ ٠ىٛس هللا ٠ضاي ٨ٚ ِٚؼب٠ؾُٙ، ِقبٌؾُٙ اٌٝ ٠ٚمِْٛٛ

 ؟ ٚإٌٙبس ا١ًٌٍ ِٓ اٌؾىّخ ِب – ط

 ٠ٚؾقً ا٤صِٕخ، ٚرغزم١ُ اٌفقٛي، ثزٌه رمَٛ ؽزٝ ٚاٌمقش، ٚاٌطٛي ٚإٌمـ، اٌض٠بدح فٟ ث١ّٕٙب، ٠ٚذاٚي

 ثبٌٕؼُ ػجبدٖ ػٍٝ أٔؼُ اٌزٞ اٌغٛاد، اٌىش٠ُ ٚرؼبٌٝ اٌؼب١ٌّٓ، سة هللا فزجبسن ثزٌه، ٠ؾقً ِب اٌّقبٌؼ ِٓ

 .ٚاٌجبهٕخ اٌظب٘شح

َٛ )  ثمٌٛٗ ا٠٢خ خزُ ٌّبرا – ط ُ٘ َٚ   ُ ُذٚسِ  ثَِزادِ  َػ١ٍِ  ؟(  اٌقُّ

 . ٌٙذا٠زٗ ٠قٍؼ ٨ أٔٗ ٠ؼٍُ ِٓ ٠ٚخزي ٌزٌه، أً٘ أٔٗ ٠ؼٍُ ِٓ ف١ٛفك اٌؼب١ٌّٓ، فذٚس فٟ ٠ىْٛ ثّب: أٞ

 ؟ ػجبدٖ هللا أِش ثّبرا – ط

 أ٠ذ٠ُٙ فٟ هللا عؼٍٙب اٌزٟ ا٤ِٛاي ِٓ عج١ٍٗ، فٟ ٚثبٌٕفمخ ثٗ، عبء ٚثّب ٚثشعٌٛٗ ثٗ ثب٠٦ّبْ ػجبدٖ رؼبٌٝ ٠ؤِش

 ِٓ ػ١ٍٗ سرت ِب ثزوش ػ١ٍٗ ٚؽضُٙ سغجُٙ ثزٌه، أِشُ٘ ٌّب صُ ٠ؼٍّْٛ، و١ف ١ٌٕظش ػ١ٍٙب، ٚاعزخٍفُٙ

َٓ : ) فمبي اٌضٛاة، ُٕٛا فَبٌَِّز٠ َِ ُْ  آ ُْٕى ْٔفَمُٛا ِِ أَ  .عج١ٍٗ فٟ ٚإٌفمخ ٚسعٌٛٗ، ثبهلل ا٠٦ّبْ ث١ٓ عّؼٛا: أٞ(  َٚ

 ؟ اٌىج١ش ا٤عش اعزؾمٛا ٌّبرا – ط

 هللا أػذٖ اٌزٞ اٌّم١ُ، إٌؼ١ُ ِٓ ف١ٙب ِٚب وشاِزٗ، ثذاس ٚاٌفٛص سثُٙ، سمب[  ٚأعٍٗ]  أػظّٗ وج١ش، أعش ٌُٙ

 .ٚاٌّغب٘ذ٠ٓ ٌٍّئ١ِٕٓ
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 ؟ِٕٗ اٌّبٔغ ِٚب٘ٛ ٠٧ٌّبْ ٌُٙ اٌذاػٟ ٘ٛ ِب – ط

 :فمبي ِٕٗ، اٌّبٔغ ٚػذَ ا٠٦ّبْ، اٌٝ ٌُٙ اٌذاػٟ[  اٌغجت]  روش صُ 

ب)  َِ َٚ  ُْ َْ  ٨ ٌَُى ُٕٛ ِِ ِ  رُْئ ُعٛيُ  ثِبهللَّ اٌشَّ َٚ  ُْ ُٕٛا ٠َْذُػُٛو ِِ ُْ  ٌِزُْئ لَذْ  ثَِشثُِّى ُْ  أََخزَ  َٚ ١ضَبلَُى ِِ  ْْ ُْ  اِ ْٕزُ َٓ  ُو ١ِٕ ِِ ْئ  اٌزٞ ِٚب: أٞ(  ُِ

 هللا اٌٝ دػب داع ٚأوشَ اٌشعً أفنً ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ِؾّذا اٌشعٛي أْ ٚاٌؾبي ا٠٦ّبْ، ِٓ ٠ّٕؼىُ

 اٌؼٙذ ػ١ٍىُ أخز ٚلذ ثٗ، عبء اٌزٞ ٌٍؾك ٚا٦عبثخ ٚاٌزٍج١خ دػٛرٗ، اعبثخ اٌٝ اٌّجبدسح ٠ٛعت ِّب فٙزا ٠ذػٛوُ،

  ِئ١ِٕٓ. وٕزُ اْ ثب٠٦ّبْ ٚا١ٌّضبق

 ؟ ٌىزتا أضاي ػ١ٍٗ ٠ذي اٌزٞ ِب – ط

 أ٠ذٖ ثً اٌؼبٌُ، أؽشف ٘ٛ اٌزٞ اٌشعٛي دػٛح ثّغشد ٠ىزف ٌُ أٔٗ ثىُ، ٚػٕب٠زٗ ٌطفٗ ِٓ رٌه، ِٚغ

َٛ : ) لبي فٍٙزا اٌج١ٕبد، ثب٠٢بد ثٗ عبء ِب فذق ػٍٝ ٚدٌىُ ثبٌّؼغضاد، َبد   آ٠َبد   َػْجِذِٖ  َػٍَٝ ٠ُٕضيُ  اٌَِّزٞ ُ٘ (  ث١َِّٕ

ُْ )  ا١ٌم١ٓ، ؽك ٚأٔٗ ثٗ عبء ِب وً فذق ػٍٝ اٌؼمٛي أً٘ رذي ظب٘شاد: أٞ  ا١ٌىُ، اٌشعٛي ثبسعبي(  ١ٌُِْخِشَعُى

 .ٚاٌؾىّخ اٌىزبة ِٓ ٠ذٖ ػٍٝ هللا أٔضٌٗ ِٚب

 ( َٓ بدِ  ِِ َّ  .ٚا٠٦ّبْ اٌؼٍُ ٔٛس اٌٝ ٚاٌىفش، اٌغًٙ ظٍّبد ِٓ: أٞ(  إٌُّٛسِ  اٌَِٝ اٌظٍُُّ

  ؟ سؽ١ُ ٌشءٚف ثىُ هللا ٚأْ: لٌٛٗ د٨ٌخ ِب – ط

َّْ )  ثٌٛذ٘ب اٌٛاٌذح ِٓ ثؼجبدٖ أسؽُ وبْ ؽ١ش ٚسأفزٗ، ثىُ سؽّزٗ ِٓ ٚ٘زا  اِ َٚ  َ ُْ  هللاَّ ُ   ٌََشُءٚف   ثُِى  ( َسِؽ١

 ؟ ٔفبقػٓ ا٦  اِزٕبػُٙ  هللا اعزٕىبس عجت ِب -ط

ب َِ َٚ  ُْ ْٕفِمُٛا أ٨َ ٌَُى ًِ  فِٟ رُ ِ  َعج١ِ ِ  هللاَّ هلِلَّ ١َشاسُ  َٚ ادِ  ِِ َٚ ب َّ ا٤َْسكِ  اٌغَّ َٚ  (ٔٓ . ) 

 أٔٗ اٌؾبي(  ٚ)  رجخٍٛا، أْ ٌىُ ٠ٚٛعت وٍٙب، اٌخ١ش هشق ٟٚ٘ هللا، عج١ً فٟ إٌفمخ ِٓ ٠ّٕؼىُ اٌزٞ ِٚب: أٞ

١َشاسُ  هلل)  ثً ؽٟء، ٌىُ ١ٌظ ادِ  ِِ َٚ ب َّ ا٤ْسكِ  اٌغَّ  صُ ػٕٙب، رٕمٍْٛ أٚ أ٠ذ٠ىُ ِٓ عزٕزمً ا٤ِٛاي فغ١ّغ(  َٚ

 ط صُ اٌفشفخ، ٚأزٙضٚا أ٠ذ٠ىُ، فٟ ا٤ِٛاي داِذ ِب ا٦ٔفبق فبغزّٕٛا ٚرؼبٌٝ، رجبسن ِبٌىٗ اٌٝ اٌٍّه ٠ؼٛد

  ؟ ا٤ػّبي رفبمً ػٍٝ اٌذ١ًٌ ِب –

ِٛٞ ٨: ) فمبي ا١ٌٙ٦خ، ٚاٌؾىّخ ا٤ؽٛاي ثؾغت ا٤ػّبي رفبمً رؼبٌٝ روش ُْ  ٠َْغزَ ُْٕى ِِ  ْٓ ْٔفَكَ  َِ ْٓ  أَ ِِ  ًِ فَْزؼِ  لَْج
ٌْ  ا

 ًَ لَبرَ ُُ  أٌَُٚئِهَ  َٚ َٓ  َدَسَعخ   أَْػظَ ِِ  َٓ ْٔفَمُٛا اٌَِّز٠ ْٓ  أَ لَبرٍَُٛا ثَْؼذُ  ِِ َٚ  ) 

 ؟ ا٠٢خ فٟ ثبٌفزؼ اٌّشاد ِب – ط

 اٌفزٛؽبد أػظُ ٘ٛ ِّب لش٠ؼ ٚث١ٓ اٌشعٛي ث١ٓ اٌقٍؼ ِٓ عشٜ ؽ١ٓ اٌؾذ٠ج١خ، فزؼ ٘ٛ ٕ٘ب ثبٌفزؼ ٌّشادا

 إٌبط فذخً ِؼبسك، غ١ش ِٓ اٌذ٠ٓ اٌٝ ٚاٌذػٛح ثبٌىبفش٠ٓ، اٌّغ١ٍّٓ ٚاخز٩ه ا٦ع٩َ، ٔؾش ثٙب ؽقً اٌزٟ

 ػٍٝ ٠مذسْٚ ٨ اٌفزؼ ٘زا لجً اٌّغٍّْٛ ٚوبْ ػظ١ّب، ػضا ا٦ع٩َ ٚاػزض أفٛاعب، هللا د٠ٓ فٟ اٌٛلذ رٌه ِٓ

 ِٓ ٚغ١ش٘ب ِىخ أً٘ ِٓ أعٍُ ِٓ ٚوبْ ٚرٛاثؼٙب، وبٌّذ٠ٕخ أٍ٘ٙب، أعٍُ اٌزٟ اٌجمؼخ غ١ش فٟ اٌذ٠ٓ اٌٝ اٌذػٛح

 ٌُ ِّٓ ٚصٛاثب ٚأعشا دسعخ أػظُ ٚلبرً، ٚأٔفك اٌفزؼ لجً أعٍُ ِٓ وبْ فٍزٌه ٠ٚخبف، ٠ئرٜ اٌّؾشو١ٓ د٠بس

95



 

9 
 

 سورة الحــــــديـــــــد

 أعٍُ غبٌجُٙ اٌقؾبثخ، ٚفن٩ء اٌغبثمْٛ وبْ ٌٚزٌه اٌؾىّخ، ِمزنٝ ٘ٛ وّب رٌه، ثؼذ ا٨ ٠ٕٚفك ٠ٚمبرً ٠غٍُ

 .اٌفزؼ لجً

 ؟(  اٌؾغٕٝ هللا ٚػذ ٚو٩)  لٌٛٗ ِٓ اؽزشص ثُ – ط

ُو٩: ) ثمٌٛٗ ٘زا ِٓ رؼبٌٝ اؽزشص اٌّفنٛي، فٟ ٚلذػ ٔمـ ِٕٗ ٠زُٛ٘ لذ ا٤ِٛس ث١ٓ اٌزفن١ً وبْ ٌّٚب َٚ 

َػذَ  َٚ  ُ ٌُْؾْغَٕٝ هللاَّ  ػٍٝ ٠ذي ٚ٘زا اٌغٕخ، هللا ٚػذٖ وٍُٙ ٚثؼذٖ، اٌفزؼ لجً ِٓ ٚأٔفمٛا ٚلبرٍٛا أعٍّٛا اٌز٠ٓ: أٞ(  ا

ُ  اٌغٕخ، ٚٚػذُ٘ ثب٠٦ّبْ، ٌُٙ هللا ؽٙذ ؽ١ش ػُٕٙ، هللا سمٟ ،[  وٍُٙ]  اٌقؾبثخ فنً هللاَّ ب َٚ َّ َْ  ثِ ٍُٛ َّ  َخج١ِش   رَْؼ

 .ػٍّٗ ِٓ ٠ؼٍّٗ ِب ػٍٝ ِٕىُ و٩ ف١غبصٞ

 ؟ هللا عج١ً فٟ إٌفمخ ػٍٝ ػجبدٖ هللا ؽش ٌُ – ط

 .ٌٗ اٌزغٙض فٟ ا٤ِٛاي ٚثزي ف١ٗ، إٌفمخ ػٍٝ ِزٛلف اٌغٙبد ٤ْ عج١ٍٗ، فٟ إٌفمخ ػٍٝ ؽش صُ 

 ؟(  ؽغٕب لشمب: ) ثمٌٛٗ إٌفمخ ٘زٖ اِزذػ ٌّبرا – ط

 ( ْٓ َ  ٠ُْمِشكُ  اٌَِّزٞ َرا َِ ب هللاَّ  ٌّشمبح ِٛافمخ هللا، ٌٛعٗ خبٌقخ رىْٛ اٌزٟ[  اٌط١جخ]  إٌفمخ ٟ٘(ٚ َؽَغٕ ب لَْشم 

 ٚاٌؼجذ ِبٌٗ، ٚاٌّبي لشمب، عّبٖ[  ؽ١ش]  رؼبٌٝ هللا وشَ ِٓ ٚ٘زا ٔفغٗ، ثٗ ه١جخ ه١ت، ؽ٩ي ِبي ِٓ هللا،

 ٠َٛ ِٚٛمؼٙب ِؾٍٙب اٌّنبػفخ ٚرٍه اٌٛ٘بة، اٌىش٠ُ ٚ٘ٛ وض١شح، أمؼبفب ػ١ٍٗ ثبٌّنبػفخ ٚٚػذ ػجذٖ،

 :لبي ٌٚزٌه اٌؾغٓ، اٌغضاء ِٓ ؽٟء ألً اٌٝ ٠ٚؾزبط فمشٖ، ٠زج١ٓ وً ٠َٛ اٌم١بِخ،

 ؟  ا١ٌَٛ رٌه فٟ اٌّؾٟ ػٍٝ اٌّئِٓ ٠ؼ١ٓ اٌزٞ ِب اٌم١بِخ ٠َٛ ظٍّخ فٟ – ط

ََ : )  -اٌم١بِخ ٠َٛ ثٗ أٍ٘ٗ ٚاغزجبه ا٠٦ّبْ ٌفنً ِج١ٕب - رؼبٌٝ ٠مٛي ْٛ َٓ  رََشٜ ٠َ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َٕبدِ  ا ِِ ْئ ُّ ٌْ ا  ٠َْغَؼٝ َٚ

 ُْ َٓ  ُُٔٛسُ٘ ُْ  ث١َْ ِٙ ُْ  أ٠َِْذ٠ ِٙ بِٔ َّ ثِؤ٠َْ  فٟ إٌبط ٚفبس اٌمّش، ٚخغف اٌؾّظ، ٚوٛسد اٌم١بِخ، ٠َٛ وبْ ارا: أٞ(  َٚ

 أ٠ذ٠ُٙ ث١ٓ ٔٛسُ٘ ٠غؼٝ ٚاٌّئِٕبد، اٌّئ١ِٕٓ رشٜ فؾ١ٕئز عُٕٙ، ِزٓ ػٍٝ اٌقشاه ٚٔقت اٌظٍّخ،

 .ا٠ّبٔٗ لذس ػٍٝ وً اٌقؼت، اٌٙبئً اٌّٛلف رٌه فٟ ٚٔٛسُ٘ ثؤ٠ّبُٔٙ ف١ّؾْٛ ٚثؤ٠ّبُٔٙ،

 ؟ ا٠٦ّبْ أً٘ ثؾش ثّبرا – ط

ُُ : ) ف١مبي ثؾبسح، ثؤػظُ رٌه ػٕذ ٠ٚجؾشْٚ  ََ  ثُْؾَشاُو ْٛ َ١ٌْ ْٓ  رَْغِشٞ َعَّٕبد   ا َْٔٙبسُ  رَْؾزَِٙب ِِ َٓ  ا٤ َٛ  َرٌِهَ  ف١َِٙب َخبٌِِذ٠ ُ٘ 

صُ  ْٛ ٌْفَ ُُ  ا ٌَْؼِظ١  ،[  ِؾجٛة]  ِطٍٛة وً ٌُٙ ؽقً ؽ١ش ٌٕفٛعُٙ، ٚأٌز٘ب ثمٍٛثُٙ، اٌجؾبسح ٘زٖ أؽٍٝ ِب فٍٍٗ(  ا

 .ِٚش٘ٛة ؽش وً ِٓ ٚٔغٛا

 ؟ اٌّٛلف رٌه فٟ ْٕٛاٌّئِ ِٓ إٌّبفمْٛ ٠طٍت ِبرا – ط

: ٌٍّئ١ِٕٓ لبٌٛا ؽبئش٠ٓ، اٌظٍّبد فٟ ٚثمٛا ٔٛسُ٘ هفئ لذ ُٚ٘ ثٗ ٠ّؾْٛ اٌّئ١ِٕٓ ٔٛس إٌّبفمْٛ سأٜ فبرا

ْٔظُُشَٚٔب) ْٓ  َْٔمزَجِظْ  ا ِِ  ُْ  .اٌؼزاة ِٓ ٌٕٕغٛ ثٗ، ّٔؾٟ ِب ٔٛسوُ ِٓ ٌٕٕبي أٍِٙٛٔب: أٞ(  ُِٔٛسُو
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 ؟ اٌّئ١ِٕٓ ِٓ إٌٛس الزجبط إٌّبفمْٛ ٠غزط١غ ً٘ – ط

ًَ )  فـ ُْ  اْسِعُؼٛا: ) ٌُٙ(  ل١ِ َساَءُو ُغٛا َٚ ِّ ٌْزَ ا فَب  ٘ٛ ثً ِّىٓ، غ١ش رٌه أْ ٚاٌؾبي ِّىٕب، رٌه وبْ اْ: أٞ(  ُٔٛس 

 .اٌّؾب٨د ِٓ

  ؟  ٚاٌّئ١ِٕٓ إٌّبفم١ٓ ث١ٓ اٌزٞ اٌغٛس ففخ ِب – ط

ِٗ  ثَبِهُُٕٗ  ثَبة   ٌَُٗ )  ؽق١ٓ، ٚؽقٓ ١ِٕغ، ؽبئو: أٞ(  ثُِغٛس  )  ٚإٌّبفم١ٓ اٌّئ١ِٕٓ ث١ٓ(  فَُنِشةَ )  خُ  ف١ِ َّ ْؽ (  اٌشَّ

ُِ٘شُٖ )  اٌّئ١ِٕٓ ٠ٍٟ اٌزٞ ٚ٘ٛ ظَب َٚ  ْٓ ِِ  ِٗ ٌَْؼَزاةُ  لِجٍَِ  .إٌّبفم١ٓ ٠ٍٟ اٌزٞ ٚ٘ٛ(  ا

 ؟ إٌّبفمْٛ ٠ٚزٛعً ٠زنشع ثّبرا – ط

ُْ : ) ٚرشؽّب رنشػب ٌُٙ ف١مٌْٛٛ اٌّئ١ِٕٓ، إٌّبفمْٛ ف١ٕبدٞ ْٓ  أٌََ ُْ  َُٔى َؼُى (  هللا ا٨ اٌٗ ٨: ) ٔمٛي اٌذ١ٔب فٟ(  َِ

 !ػٍّىُ؟ ِضً ٚٔؼًّ ٚٔغب٘ذ، ٚٔقَٛ ٚٔقٍٟ

 ؟ إٌّبفم١ٓ ػٍٝ  اٌّئ١ِٕٓ سد ثّبرا – ط

 غ١ش ِٓ إٌّبفم١ٓ، أػّبي أػّبٌىُ ٌٚىٓ ػٍّٕب، ِضً[  اٌظب٘ش فٟ]  ٚػٍّزُ اٌذ١ٔب، فٟ ِؼٕب وٕزُ(  ثٍََٝ لَبٌُٛا 

 فبٌؾخ[  فبدلخ]  ١ٔخ ٨ٚ ا٠ّبْ

ُْ )  ًث - ْٕزُ ُْ  فَزَ ْٔفَُغُى ُْ  أَ رََشثَّْقزُ َٚ  ُْ اْسرَْجزُ  ؽىب ٠مجً ٨ اٌزٞ هللا خجش فٟ ؽىىزُ: أٞ(  َٚ

-  ( ُُ ْرُى َغشَّ َٚ  ُّٟ بِٔ َِ  ِٛل١ٕٓ غ١ش ٚأٔزُ اٌّئ١ِٕٓ، ِٕبي رٕبٌٛا أْ ر١ّٕزُ ؽ١ش اٌجبهٍخ،(  ا٤

شُ  َعبءَ  َؽزَّٝ)  - ِْ ِ  أَ  .اٌز١ِّخ اٌؾبي ثزٍه ٚأٔزُ اٌّٛد عبءوُ ؽزٝ: أٞ(  هللاَّ

-  ( ُْ ُو َغشَّ َٚ  ِ ٌَْغُشٚسُ  ثِبهللَّ  ٚفذلزُ ثٛػذٖ، ٚٚصمزُ ثٗ، فبهّؤٕٔزُ ٚاٌش٠ت، اٌىفش ٌىُ ص٠ٓ اٌزٞ اٌؾ١طبْ، ٚ٘ٛ(  ا

 .خجشٖ

  ؟ خفذ٠ ُِٕٙ ٠مجً ً٘ – ط

 ( ََ ْٛ َ١ٌْ ُْ  ٠ُْئَخزُ  ٨ فَب ُْٕى ٨ فِْذ٠َخ   ِِ َٚ  َٓ ِِ  َٓ  ِٕىُ. رمجً ٌّب ِؼٗ، ِٚضٍٗ ر٘جب ا٤سك ثّضً افزذ٠زُ فٍٛ(  َوفَُشٚا اٌَِّز٠

 ؟ ِق١شُ٘ ِب – ط

 ( ُُ اُو َٚ ؤْ َٟ )  ِغزمشوُ،: أٞ(  إٌَّبسُ  َِ ِ٘  ُْ ٨ُو ْٛ ثِْئظَ )  ا١ٌٙب، ٚرنّىُ رز٨ٛوُ اٌزٟ(  َِ ِق١شُ  َٚ َّ ٌْ  .إٌبس(  ا

ب: [ رؼبٌٝ لبي]  َِّ أَ َٚ  ْٓ اِص٠ُُٕٗ  َخفَّذْ  َِ َٛ َِ  * ُٗ ُِّ ُ ٠َِٚخ   فَؤ ب*  َ٘ب َِ ب أَْدَسانَ  َٚ َِ  ْٗ ١َخ   َٔبس  *  ١َِ٘ ِِ  . َؽب
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 ؟ اٌّئ١ِٕٓ هللا ػبرت ثّبرا – ط

 اٌٝ اٌمٍٛة ٠ذػٛ ِّب رٌه وبْ ا٢خشح، اٌذاس فٟ ٚإٌّبفمبد ٚإٌّبفم١ٓ ٚاٌّئِٕبد اٌّئ١ِٕٓ ؽبي روش ٌّب

ُْ : ) فمبي ،[  رٌه ػذَ ػٍٝ]  اٌّئ١ِٕٓ هللا فؼبرت ٌؼظّزٗ، ٚا٨عزىبٔخ ٌشثٙب، اٌخؾٛع ِْ  أٌََ َٓ  ٠َؤْ ُٕٛا ٌٍَِِّز٠ َِ ْْ  آ  أَ

ُْ  رَْخَؾغَ  ِ  ٌِِزْوشِ  لٍُُٛثُُٙ ب هللاَّ َِ َٓ  ٔضيَ  َٚ ٌَْؾكِّ  ِِ  ( ا

 ِٚب ٚصٚاعشٖ، ٤ٚاِشٖ ٚرٕمبد اٌمشآْ، ٘ٛ اٌزٞ هللا، ٌزوش ٚرخؾغ لٍٛثُٙ ثٗ ر١ٍٓ اٌزٞ اٌٛلذ ٠غئ أٌُ: أٞ

  ٚعٍُ؟ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ِؾّذ ثٗ عبء اٌزٞ اٌؾك ِٓ ٔضي

 ؟ اٌؼزبة ٘زا ٠ؾش ِبرا اٌٝ – ط

 ٠ززوش ٚأْ ٚاٌؾىّخ، اٌىزبة ِٓ أٔضٌٗ ٌّٚب رؼبٌٝ، هلل اٌمٍت خؾٛع ػٍٝ ا٨عزٙبد ػٍٝ اٌؾش ف١ٗ ٚ٘زا

 .رٌه ػٍٝ أٔفغُٙ ٠ٚؾبعجٛا ٚلذ، وً اٌؾشػ١خ ٚا٤ؽىبَ ا١ٌٙ٦خ اٌّٛاػع اٌّئِْٕٛ

 ؟ اٌغبف١ٍٓ هللا ؽجٗ ثّٓ – ط

 (٨ َٓ  ٠َُىُٛٔٛا َٚ ٌِْىزَبةَ  أُٚرُٛا َوبٌَِّز٠ ْٓ  ا ِِ  ًُ ُُ  فَطَبيَ  لَْج ِٙ ذُ  َػ١ٍَْ َِ  اٌىزبة ػ١ٍُٙ هللا أٔضي وبٌز٠ٓ ٠ىٛٔٛا ٨ٚ: أٞ(  ا٤

 ثُٙ ٚاعزّشد اٌضِبْ ػ١ٍُٙ هبي ثً صجزٛا، ٨ٚ ػ١ٍٗ، ٠ذِٚٛا ٌُ صُ اٌزبَ، ٚا٨ٔم١بد اٌمٍت ٌخؾٛع اٌّٛعت

 .ا٠مبُٔٙ ٚصاي ا٠ّبُٔٙ  فبمّؾً اٌغفٍخ،

 ؟ ٔزغٕجٙب ٚو١ف اٌمٍت لغٛح مٛثخػ ِب – ط

ُْ  فَمََغذْ )  َوض١ِش   لٍُُٛثُُٙ َٚ  ُْ ُْٕٙ ِِ  َْ  ٚرٕبهك هللا، أٔضٌٗ ثّب رزوش أْ اٌٝ ٚلذ وً فٟ رؾزبط فبٌمٍٛة(  فَبِعمُٛ

 .اٌؼ١ٓ ٚعّٛد اٌمٍت ٌمغٛح عجت رٌه فبْ رٌه، ػٓ اٌغفٍخ ٠ٕجغٟ ٨ٚ ثبٌؾىّخ،

ٛا)  لٌٛٗ ٠ذي ِبرا ػً – ط ُّ َّْ  اْػٍَ َ  أَ رَِٙب ثَْؼذَ  ا٤ْسكَ  ٠ُْؾ١ِٟ هللاَّ ْٛ َّب لَذْ  َِ ُُ  ث١ََّٕ ُْ  ا٠٢َبدِ  ٌَُى َْ  ٌََؼٍَُّى  ؟(  رَْؼمٍُِٛ

 ٠ؾ١ٟ أْ ػٍٝ لبدس ِٛرٙب ثؼذ ا٤سك أؽ١ب ٚاٌزٞ ا١ٌٙ٦خ، ثبٌّطبٌت اٌؼٍُ ػٍٝ اٌؼمٛي رذي ا٠٢بد فبْ

 اٌمٍٛة ٠ؾ١ٟ أْ ػٍٝ لبدس اٌّطش ثّبء ِٛرٙب ثؼذ ا٤سك أؽ١ب ٚاٌزٞ ثؤػّبٌُٙ، ف١غبص٠ُٙ ِٛرُٙ، ثؼذ ا٤ِٛاد

 ٠ٕمذ[  ٌُ]  ٚ هللا ثآ٠بد ٠ٙزذ ٌُ ٌّٓ ػمً ٨ أٔٗ ػٍٝ رذي ا٠٢خ ٚ٘زٖ سعٌٛٗ، ػٍٝ اٌؾك ِٓ أٔضٌٗ ثّب ا١ٌّزخ

 .هللا ٌؾشائغ

 َّْ َٓ  اِ ل١ِ ذِّ ُّقَّ ٌْ لَبدِ  ا ذِّ ُّقَّ ٌْ ا أَْلَشُمٛا َٚ َٚ  َ ب هللاَّ ُْ  ٠َُنبَػفُ  َؽَغٕ ب لَْشم  ٌَُٙ  ُْ ٌَُٙ ُ   أَْعش   َٚ  ( . 0ٔ)  َوِش٠

َّْ )  لٌٛٗفٟ  اٌزؾذ٠ذ ٠ذي ِبرا ػٍٝ – ط َٓ  اِ ل١ِ ذِّ ُّقَّ ٌْ لَبدِ  ا ذِّ ُّقَّ ٌْ ا  ؟(  َٚ

 .اٌّشم١خ ٚإٌفمبد اٌؾشػ١خ، اٌقذلبد ِٓ أوضشٚا اٌز٠ٓ: أٞ ثبٌزؾذ٠ذ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ؟ اٌىش٠ُ ا٤عش اعزؾمٛا اثّبر – ط

أَْلَشُمٛا)  َٚ  َ ب هللاَّ )  سثُٙ، ػٕذ ٌُٙ ِذخشا ٠ىْٛ ِب اٌخ١شاد هشق فٟ أِٛاٌُٙ ِٓ لذِٛا ثؤْ(  َؽَغٕ ب لَْشم 

ُُ  ٠َُنبَػفُ  ُْ )  وض١شح، أمؼبف اٌٝ مؼف، عجؼّبئخ اٌٝ أِضبٌٙب ثؼؾش اٌؾغٕخ(  ٌَُٙ ٌَُٙ ُ   أَْعش   َٚ  ِب ٚ٘ٛ(  َوِش٠

 .إٌفٛط رؼٍّٗ ٨ ِّب اٌغٕخ، فٟ ٌُٙ هللا أػذٖ

  ؟ ٚاٌغّبػخ اٌغٕخ أً٘ ػٕذ ثب٠٦ّبْ اٌّشاد ِب – ط

 ( َٓ اٌَِّز٠ ُٕٛا َٚ َِ ِ  آ ِٗ  ثِبهللَّ ُسُعٍِ  ٚاٌٍغبْ، اٌمٍت لٛي ٘ٛ ٚاٌغٕخ، اٌىزبة ػ١ٍٗ دي ِب ٘ٛ: اٌغٕخ أً٘ ػٕذ ٚا٠٦ّبْ(  َٚ

 ٘زٖ ث١ٓ عّؼٛا فبٌز٠ٓ ٚاٌجبهٕخ، اٌظب٘شح اٌذ٠ٓ ؽشائغ ع١ّغ رٌه ف١ؾًّ ٚاٌغٛاسػ، ٚاٌٍغبْ اٌمٍت ٚػًّ

 . اٌقذ٠مْٛ ُ٘ ا٤ِٛس

 ؟ اٌقذ٠م١ٓ ِشرجخ ِب – ط

 .ا٤ٔج١بء ِشرجخ ٚدْٚ اٌّئ١ِٕٓ، ػَّٛ ِشرجخ فٛق ِشرجزُٙ اٌز٠ٓ: أٞ

ََٙذاءُ )  ٚلٌٛٗ  فٟ سثُٙ ػٕذ لٌٛٗ د٨ٌخ ِب – ط  اٌؾُّ ْٕذَ  َٚ ُْ  ِػ ِٙ ُْ  َسثِّ ٌَُٙ  ُْ ُْ  أَْعُشُ٘ ُُٔٛسُ٘  ؟(  َٚ

 هللا أػذ٘ب ٚا٤سك، اٌغّبء ث١ٓ وّب اٌذسعز١ٓ ث١ٓ ِب دسعخ، ِبئخ اٌغٕخ فٟ اْ: ) اٌقؾ١ؼ اٌؾذ٠ش فٟ ٚسد  

 .رؼبٌٝ هللا ِٓ ٚلشثُٙ ٚسفؼزُٙ، ػٍُٛ٘ ؽذح ٠مزنٟ ٚ٘زا(  عج١ٍٗ فٟ ٌٍّغب٘ذ٠ٓ

 ؟ اٌخٍك أفٕبف عّؼذ ا٠٢خ ٘زٖ رىْٛ و١ف – ط

 ( َٓ اٌَِّز٠ َوزَّثُٛا َوفَُشٚا َٚ ُِ  أَْفَؾبةُ  أٌَُٚئِهَ  ثِآ٠َبرَِٕب َٚ ٌَْغِؾ١  اٌّزقذل١ٓ، اٌخٍك، أفٕبف عّؼذ ا٠٢بد فٙزٖ(  ا

 إٌفغ ٚثزي اٌخٍك، اٌٝ ا٦ؽغبْ ػٍُّٙ عً وبْ اٌز٠ٓ فبٌّزقذلْٛ اٌغؾ١ُ، ٚأفؾبة ٚاٌؾٙذاء، ٚاٌقذ٠م١ٓ،

 .هللا عج١ً فٟ ثبٌّبي ثبٌٕفغ خقٛفب ٠ّىُٕٙ، ِب ثغب٠خ ا١ٌُٙ

 اٌز٠ٓ ُ٘ ٚاٌؾٙذاء اٌقبدق، ٚا١ٌم١ٓ إٌبفغ، ٚاٌؼٍُ اٌقبٌؼ، ٚاٌؼًّ ا٠٦ّبْ ِشارت وٍّٛا اٌز٠ٓ ُ٘ ٚاٌقذ٠مْٛ

 اٌز٠ٓ اٌىفبس ُ٘ اٌغؾ١ُ ٚأفؾبة فمزٍٛا،[  ٚأِٛاٌُٙ أٔفغُٙ ٚثزٌٛا هللا، وٍّخ ٦ػ٩ء]  هللا عج١ً فٟ لبرٍٛا

 .هللا ثآ٠بد وزثٛا

 ؟ ا٠٢خ ٘زٖ فٟ ٠زوش ٌُ اٌزٞ اٌقٕف ٘ٛ ِب – ط

 ؽقً أُٔٙ ا٨ اٌّؾشِبد، ٚرشوٛا اٌٛاعجبد أدٚا اٌز٠ٓ اٌّمزقذْٚ ُٚ٘ فبهش، عٛسح فٟ هللا روشُ٘ لغُ ثمٟ

 .فؼٍٛا ِب ثجؼل ػمٛثخ ٌُٙ ؽقً ٚاْ اٌغٕخ، ِآٌُٙ فٙئ٨ء ػجبدٖ، ٚؽمٛق هللا ؽمٛق ثجؼل رمق١ش ُِٕٙ

 ؟ ثٙب اغزشسٔب ٟاٌز خؽم١م ٟ٘ ِب – ط

 ا٤ثذاْ، ثٙب رٍؼت ٌٚٙٛ، ٌؼت ثؤٔٙب أٍ٘ٙب، ٚغب٠خ غب٠زٙب ٠ٚج١ٓ ػ١ٍٗ، ٟ٘ ِٚب اٌذ١ٔب ؽم١مخ ػٓ رؼبٌٝ ٠خجش

 أػّبسُ٘ أٚلبد لطؼٛا لذ رغذُ٘ فبٔه اٌذ١ٔب، أثٕبء ِٓ ٚٚالغ ِٛعٛد ٘ٛ ِب ِقذالٗ ٚ٘زا اٌمٍٛة، ثٙب ٚرٍٙٛ

 .ٌٚٙٛا ٌؼجب د٠ُٕٙ ارخزٚا لذ ٚرشاُ٘ ٚاٌٛػ١ذ، اٌٛػذ ِٓ أِبُِٙ ٚػّب هللا روش ػٓ ٚاٌغفٍخ اٌمٍٛة، ثٍٙٛ
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 سورة الحــــــديـــــــد

 ؟ ا١ٌمظخ أً٘ ؽبي ٘ٛ ِب – ط

 أٚلبرُٙ أؽغٍٛا ٚلذ ِٚؾجزٗ، ِٚؼشفزٗ هللا، ثزوش ِؼّٛسح لٍٛثُٙ فبْ ا٢خشح، ٚػّبي ا١ٌمظخ أً٘ ثخ٩ف

 .ٚاٌّزؼذٞ اٌمبفش إٌفغ ِٓ هللا، اٌٝ رمشثُٙ اٌزٟ ثب٤ػّبي

ِص٠َٕخ  )  مٌٛٗث  اٌّمقٛد ِب – ط  ؟(  َٚ

رَفَبُخش  [ )  رٌه ٚغ١ش. ] ٚاٌغبٖ ٚاٌمقٛس ٚاٌذٚس ٚاٌّشاوت ٚاٌؾشاة، ٚاٌطؼبَ اٌٍجبط فٟ رض٠ٓ: ٞأ َٚ  ُْ (  ث١ََُْٕى

 أؽٛاٌٙب، فٟ اٌؾٙشح ٌٗ ٚاٌزٞ أِٛس٘ب، فٟ اٌغبٌت ٘ٛ ٠ىْٛ ٚأْ ا٢خش، ِفبخشح ٠ش٠ذ أٍ٘ٙب ِٓ ٚاؽذ وً: أٞ

رََىبصُش  )  ايِ  فِٟ َٚ َٛ ِْ ٨دِ  ا٤ ْٚ ا٤  ِقذالٗ، ٚ٘زا ٚاٌٌٛذ، اٌّبي فٟ ٌغ١شٖ اٌىبصش ٘ٛ ٠ىْٛ أْ ٠ش٠ذ وً: أٞ(  َٚ

 .ا١ٌٙب ٚاٌّطّئ١ٕٓ اٌذ١ٔب ِؾجٟ ِٓ ٚلٛػٗ

 ؟ اٌذ١ٔب ؽم١مخ ػشف ِٓ ؽبي ِب – ط

 اٌٛعبئً ٚارخز هللا، اٌٝ ٠مشثٗ ف١ّب فٕبفظ ِغزمشا، ٠غؼٍٙب ٌُٚ ِؼجشا فغؼٍٙب ٚؽم١مزٙب، اٌذ١ٔب ػشف ِٓ ثخ٩ف

 .اٌقبٌؾخ ثب٤ػّبي ٔبفغٗ ٚا٨ٚ٤د، ثب٤ِٛاي ٠ٕٚبفغٗ ٠ىبصشٖ ِٓ سأٜ ٚارا هللا اٌٝ رٛفٍٗ اٌزٟ

 ؟ ٌٍذ١ٔب ِض٩ هللا مشة ثّبرا – ط

 ارا ؽزٝ ٚا٤ٔؼبَ، إٌبط ٠ؤوً ِّب ا٤سك ٔجبد ثٗ فبخزٍو ا٤سك، ػٍٝ ٔضي ثغ١ش ِض٩ ٌٍذ١ٔب مشة صُ

 ِب]  هللا أِش ِٓ عبء٘ب اٌذ١ٔب اٌٝ ٚٔظشُ٘ ُّ٘ٙ لقشٚا اٌز٠ٓ اٌىفبس، ٔجبرٗ ٚأػغت صخشفٙب، ا٤سك أخزد

 أ١ٔك، ِشأٜ ٌٙب سإٞ ٨ٚ خنشاء، ف١ٙب ٠ٕجذ ٌُ وؤٔٗ ا٤ٌٚٝ، ؽبٌٙب ػٍٝ فؼبدد ٠ٚجغذ، فٙبعذ[  أرٍفٙب

 أِٛس٘ب ِٓ ٤ِش رٛعٗ ِّٚٙب ؽقً، ِطبٌجٙب ِٓ أساد ِّٙب صا٘شح، ٌقبؽجٙب صا١٘خ ٟ٘ ث١ّٕب اٌذ١ٔب، وزٌه

 ِٕٙب فشؽً ػٕٙب، ثٗ ر٘ت أٚ ػ١ٍٙب، رغٍطٗ ٚأصاي ٠ذٖ، ِٓ أر٘جٙب ثّب اٌمذس أفبثٙب ار ِفزؾخ، أثٛاثٗ ٚعذ

 .ٚعؼ١ٗ ػٍّٗ ٌٚٙب أ١ِٕزٗ غب٠خ ٟ٘ أمؾذ ٌّٓ فزجب اٌىفٓ، عٜٛ ِٕٙب ٠زضٚد ٌُ ا١ٌذ٠ٓ، ففش

 ؟ اٌؼجذ ٠ٕفغ اٌزٞ ِب – ط

 .ا٤ثذ ػٍٝ اٌؼجذ ٠ٚقؾت ٌقبؽجٗ، ٠ٚذخش ٠ٕفغ، اٌزٞ فٙٛ ٣ٌخشح اٌؼًّ ٚأِب

 ؟ ا٢خشح ؽبي ٘ٛ ِب – ط

فِٟ: ) رؼبٌٝ لبي  ْغفَِشح   َؽِذ٠ذ   َػَزاة   ا٢ِخَشحِ  َٚ َِ َٚ  َٓ ِِ  ِ ْ   هللاَّ ا َٛ ِسْم  ٘ز٠ٓ ِٓ ٠خٍٛ ِب ا٢خشح، ؽبي: أٞ(  َٚ

 ِٕٚزٙٝ غب٠زٗ ٟ٘ اٌذ١ٔب وبٔذ ٌّٓ ٚأ٘ٛاٌٙب ٚع٩عٍٙب ٚأغ٩ٌٙب عُٕٙ، ٔبس فٟ اٌؾذ٠ذ اٌؼزاة اِب: ا٤ِش٠ٓ

 .هللا ثؤٔؼُ ٚوفش هللا، ثآ٠بد ٚوزة هللا، ِؼبفٟ ػٍٝ فزغشأ ِطٍجٗ،

 ػشف ٌّٓ اٌشمٛاْ داس ثٗ أؽٍٗ ِٓ ٠ؾً هللا، ِٓ ٚسمٛاْ ٌٍؼمٛثبد، ٚاصاٌخ ٌٍغ١ئبد، هللا ِٓ ِغفشح ٚاِب

 .عؼ١ٙب ٣ٌخشح ٚعؼٝ اٌذ١ٔب،
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ؟ اٌّضً ٘زا ٠ذػٛٔب ِبرا اٌٝ – ط

ب: ) لبي ٌٚٙزا ا٢خشح، فٟ ٚاٌشغجخ اٌذ١ٔب، فٟ اٌض٘ذ اٌٝ ٠ذػٛ ِّب وٍٗ فٙزا َِ ٌَْؾ١َبحُ  َٚ ١َْٔب ا زَبعُ  ا٨ِ اٌذُّ ٌُْغُشٚسِ  َِ (  ا

 اٌز٠ٓ اٌنؼ١فخ اٌؼمٛي أً٘ ا٨ ا١ٌٗ ٠ٚطّئٓ ثٗ ٠غزش ٨ اٌؾبعبد، ثٗ ٠ٚغزذفغ ثٗ، ٠ٕٚزفغ ثٗ ٠زّزغ ِزبع ا٨: أٞ

 .اٌغشٚس ثبهلل ٠غشُ٘

 ؟ ٚرؼبٌٝ عجؾبٔٗ هللا أِشٔب ثّبرا اٌذ١ٔب ؽبي ػشفٕب أْ ثؼذ – ط

 إٌقٛػ، اٌزٛثخ ِٓ اٌّغفشح، ثؤعجبة ثبٌغؼٟ ٠ىْٛ ٚرٌه ٚعٕزٗ، ٚسمٛأٗ هللا ِغفشح اٌٝ ثبٌّغبثمخ أِش صُ

 ِب ػٍٝ ٚاٌؾشؿ اٌقبٌؼ، ثبٌؼًّ هللا سمٛاْ اٌٝ ٚاٌّغبثمخ ِٚظبٔٙب، اٌزٔٛة ػٓ ٚاٌجؼذ إٌبفغ، ٚا٨عزغفبس

 روش ٌٚٙزا إٌفغ، ٚعٖٛ ثغ١ّغ اٌخٍك اٌٝ ٚا٦ؽغبْ اٌخبٌك، ػجبدح فٟ ا٦ؽغبْ ِٓ اٌذٚاَ، ػٍٝ هللا ٠شمٟ

َعَّٕخ  : ) فمبي ٌزٌه، اٌّٛعجخ ا٤ػّبي هللا بءِ  َوَؼْشكِ  َػْشُمَٙب َٚ َّ ا٤ْسكِ  اٌغَّ َٓ  أُِػذَّدْ  َٚ ُٕٛا ٌٍَِِّز٠ َِ ِ  آ ِٗ  ثِبهللَّ ُسُعٍِ َٚ  )

 .ٚفشٚػٙب اٌذ٠ٓ أفٛي ف١ٗ ٠ذخً ٚسعٍٗ ثبهلل ٚا٠٦ّبْ

 ؟ اٌؼجبد ػٍٝ هللا ِٓ ِٕخ أػظُ ِب ٘ٛ ِب – ط

ًُ  َرٌِهَ )   ِ  فَْن ِٗ  هللاَّ ْٓ  ٠ُْئر١ِ  اٌغٕخ، اٌٝ اٌّٛفٍخ اٌطشق ف١ٗ ٌىُ ٚروشٔب ٌىُ، ث١ٕبٖ اٌزٞ ٘زا: أٞ(  ٠ََؾبءُ  َِ

. ٚفنٍٗ ػجبدٖ ػٍٝ ِٕزٗ أػظُ ِٓ اٌؼظ١ُ ٚا٤عش اٌغض٠ً ثبٌضٛاة هللا فنً ٚأْ إٌبس، اٌٝ اٌّٛفٍخ ٚاٌطشق

 ( ُ هللاَّ ًِ  ُرٚ َٚ ٌْفَْن ُِ  ا ٌَْؼِظ١  . ػجبدٖ ػ١ٍٗ ٠ضٕٟ ِب ٚفٛق ٔفغٗ، ػٍٝ أصٕٝ وّب ٘ٛ ثً ػ١ٍٗ، صٕبء ٠ؾقٝ ٨ اٌزٞ(  ا

 ؟ اؽزٍّذ ػ١ٍٗ ٌفظخ " ِٓ ِق١جخ" ِبرا – ط

ب: ) ٚلذسٖ لنبئٗ ػَّٛ ػٓ ِخجشا رؼبٌٝ ٠مٛي ْٓ  أََفبةَ  َِ ِق١جَخ   ِِ ٨ ا٤ْسكِ  فِٟ ُِ ُْ  فِٟ َٚ ْٔفُِغُى  ؽبًِ ٚ٘زا(  أَ

 ٚوج١ش٘ب، فغ١ش٘ب اٌّؾفٛظ، اٌٍٛػ فٟ وزجذ لذ فىٍٙب ٚؽش، خ١ش ِٓ اٌخٍك، رق١ت اٌزٟ اٌّقبئت ٌؼَّٛ

 .٠غ١ش هللا ػٍٝ ٌٚىٕٗ ا٤ٌجبة، أٌٟٚ أفئذح ػٕذٖ رزً٘ ثً اٌؼمٛي، ثٗ رؾ١و ٨ ػظ١ُ أِش ٚ٘زا

 ؟ ػ١ٍٕب اٌٛاعت فّب ٚلذسٖ هللا ثمنبء إِٓب ارا – ط

 ٠ؤعٛا ف٩ ٚاٌؾش، اٌخ١ش ِٓ أفبثُٙ ِب ػ١ٍٙب ٠ٚجٕٛا ػٕذُ٘، اٌمبػذح ٘زٖ رزمشس أْ ٤عً ثزٌه ػجبدٖ هللا ٚأخجش 

 ثذ ٨ اٌّؾفٛظ، اٌٍٛػ فٟ ِىزٛة رٌه أْ ٌؼٍُّٙ ا١ٌٗ، ٚرؾٛفٛا أٔفغُٙ ٌٗ هّؾذ ِّب فبرُٙ، ِب ػٍٝ ٠ٚؾضٔٛا

 أدسوٖٛ ِب أُٔٙ ٌؼٍُّٙ ٚأؽش، ثطش فشػ هللا آربُ٘ ثّب ٠فشؽٛا ٨ٚ دفؼٗ، اٌٝ عج١ً ف٩ ٚٚلٛػٗ، ٔفٛرٖ ِٓ

 إٌمُ، ٚدفغ إٌؼُ أٌٚٝ ِٓ ثؾىش ف١ؾزغٍٛا ِٕٚٗ، هللا ثفنً أدسوٖٛ ٚأّب ٚلٛرُٙ، ثؾٌُٛٙ

 ؟ فخٛس ِخزبي ثىً اٌّمقٛد ِب – ط

ُ : ) لبي   هللاَّ ًَّ  ٠ُِؾتُّ  ٨ َٚ ْخزَبي   ُو  اٌٝ ٠ٕغجٙب هللا، ثٕؼُ فخٛس ثٕفغٗ، ِؼغت غ١ٍع، فع ِزىجش: أٞ(  فَُخٛس   ُِ

َُّ ): ٚرؼبٌٝ رجبسن لبي وّب ٚر١ٍٙٗ، ٚرطغ١ٗ ٔفغٗ، ٌَْٕبُٖ  اَِرا صُ َّٛ خ   َخ َّ َّٕب ِْٔؼ ب لَبيَ  ِِ َّ ُ   َػٍَٝ أُٚر١ِزُُٗ  أَِّ ٍْ ًْ  ِػ َٟ  ثَ  (فِْزَٕخ   ِ٘
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 سورة الحــــــديـــــــد

 ؟ اٌفخٛس اٌّخزبي ث١ّٕٙب ٠غّغ اٌزٟ ا٤ِش٠ٓ ِب– ط

  ( َٓ َْ  اٌَِّز٠ َْ  ٠َْجَخٍُٛ ُشٚ ُِ ٠َؤْ ًِ  إٌَّبطَ  َٚ ٌْجُْخ  اٌؾش فٟ وبف ِّٕٙب وً اٌٍز٠ٓ اٌز١ّ١ِٓ، ا٤ِش٠ٓ ث١ٓ ٠غّؼْٛ: أٞ(  ثِب

 ٚؽضُٛ٘ ثزٌه، إٌبط أِشٚا ؽزٝ ثخٍُٙ، ٠ىفُٙ فٍُ ثزٌه، إٌبط ٠ٚؤِشْٚ اٌٛاعجخ، اٌؾمٛق ِٕغ ٚ٘ٛ: اٌجخً

 .ػٕٙب ٚر١ٌُٛٙ سثُٙ هبػخ ػٓ اػشامُٙ ِٓ ٚ٘زا ٚفؼٍُٙ، ثمٌُٛٙ اٌز١ُِ، اٌخٍك ٘زا ػٍٝ

 ؟ ٚا٤ػشاك اٌزٌٟٛ ِٓ اٌّزنشس ِٓ – ط

  ( ْٓ َِ يَّ  َٚ َٛ  .  ؽ١ئب هللا ٠نش ٌٚٓ ٔفغٗ، ا٨ ٠نش ف٩ هللا هبػخ ػٓ(  ٠َزَ

َّْ )  لٌٛٗ د٨ٌخ ِب ط ِ َ  فَب َٛ  هللاَّ ُ٘  ُّٟ ٌَْغِٕ ١ذُ  ا ِّ ٌَْؾ  ؟(  ا

 ٌٗ اٌزٞ اٌؾ١ّذ ٚألٕبُ٘، ػجبدٖ أغٕٝ اٌزٞ ٚ٘ٛ ٚا٤سك، اٌغّبٚاد ٍِه ٌٗ اٌزٞ رارٗ، ٌٛاصَ ِٓ غٕبٖ اٌزٞ

 .٠ٚؼظُ ٠ٚضٕٝ ػ١ٍٗ ٠ؾّذ أْ ٠غزؾك ع١ًّ، ٚفؼً وبًِ، ٚٚفف ؽغٓ، اعُ وً

 ؟ سعٍٗ عجؾبٔٗ هللا ذأ٠ ثّبرا – ط 

ٍَْٕب ٌَمَذْ : ) رؼبٌٝ ٠مٛي َبدِ  ُسُعٍََٕب أَْسَع ٌْج١َِّٕ  ثٗ عبءٚا ِب فذق ػٍٝ اٌذاٌخ ٚاٌؼ٩ِبد ٚاٌؾٛا٘ذ ا٤دٌخ ٟٚ٘(  ثِب

 .ٚؽم١زٗ

ٌَْٕب)  أَٔض َٚ  ُُ َؼُٙ ٌِْىزَبةَ  َِ  ( ا

 ؟ ثبٌىزبة اٌّمقٛد ِب – ط

 ٚد١ٔبُ٘، د٠ُٕٙ فٟ ٠ٕفؼُٙ ِب اٌٝ ٚاسؽبدُ٘، اٌخٍك ٌٙذا٠خ هللا أٔضٌٙب اٌزٟ اٌىزت عبئش ٠ؾًّ عٕظ اعُ ٚ٘ٛ 

 ؟ ثب١ٌّضاْ اٌّمقٛد ِب - ط

( َْ ١َضا ِّ ٌْ ا  ا٤ٚاِش فٟ ٚلغو ػذي وٍٗ اٌشعً، ثٗ عبءد اٌزٞ ٚاٌذ٠ٓ ٚا٤فؼبي، ا٤لٛاي فٟ اٌؼذي ٚ٘ٛ(  َٚ

 .[  رٌه ٚغ١ش ٚاٌّٛاس٠ش]  ٚاٌؾذٚد ٚاٌمقبؿ اٌغٕب٠بد ٚفٟ اٌخٍك، ِؼب٩ِد ٚفٟ ٚإٌٛاٟ٘

 ؟ اٌشعً ػ١ٍٙب ارفك اٌزٟ اٌؾشع لبػذح ٟ٘ ِب – ط

  ( ََ ٌْمِْغوِ  إٌَّبطُ  ١ٌَِمُٛ  ػٍٝ د١ًٌ ٚ٘زا ٚػذ٘ب، ؽقش٘ب ٠ّىٓ ٨ اٌزٟ ٌّقبٌؾُٙ ٚرؾق٩١ هللا، ثذ٠ٓ ل١بِب(  ثِب

 ٚا٤ؽٛاي. ا٤صِٕخ ثؾغت اٌؼذي، أٔٛاع اخزٍفذ ٚاْ ثبٌمغو، اٌم١بَ ٚ٘ٛ اٌؾشع، لبػذح فٟ ِزفمْٛ اٌشعً أْ

 ؟ اٌؾذ٠ذ أضاي فبئذح ِب – ط

ٌَْٕب)  أَٔض ٌَْؾِذ٠ذَ  َٚ ِٗ  ا  .رٌه ٚغ١ش ٚاٌذسٚع وبٌغ٩ػ اٌؾشة، آ٨د ِٓ(  َؽِذ٠ذ   ثَؤْط   ف١ِ

َٕبفِغُ )  َِ  أٗ ؽزٝ اٌؾشس، ٚآ٨د ٚا٤ٚأٟ ٚاٌؾشف، اٌقٕبػبد أٔٛاع فٟ ٔفؼٗ ِٓ ٠ؾب٘ذ ِب ٚ٘ٛ(  ٌٍَِّٕبطِ  َٚ

 .اٌؾذ٠ذ اٌٝ ٠ؾزبط ٚ٘ٛ ا٨ ؽٟء ٠ٛعذ أْ لً
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ؟ عجك ِب أضاي ِٓ اٌّشعٛح اٌفبئذح ِب 

 ( َُ ١ٌَِْؼٍَ َٚ  ُ ْٓ  هللاَّ ُْٕقُشُٖ  َِ ُسُعٍَُٗ  ٠َ ٌَْغ١ْتِ  َٚ  ف١زج١ٓ ٚاٌؾذ٠ذ، اٌىزبة ِٓ أٔضٌٗ ثّب ا٨ِزؾبْ عٛق رؼبٌٝ ١ٌم١ُ: أٞ(  ثِب

 ا٠٦ّبْ ثٛعٛد فبئذح ٨ اٌزٟ اٌؾٙبدح، لجً ا٠٦ّبْ ف١ٙب ٠ٕفغ اٌزٟ اٌغ١ت، ؽبي فٟ سعٍٗ ٠ٕٚقش ٠ٕقشٖ ِٓ

 .مشٚس٠ب ٠ىْٛ ؽ١ٕئز ٤ٔٗ ف١ٙب،

َّْ )  لٌٛٗ د٨ٌخ ِب – ط َ  اِ ٞ   هللاَّ ِٛ  ؟(  َػِض٠ض   لَ

 لٛرٗ ِٚٓ اٌم٠ٛخ، ا٨٢د ِٕٗ اٌزٞ اٌؾذ٠ذ أٔضي أْ ٚػضرٗ لٛرٗ ِٚٓ ٘بسة، ٠فٛرٗ ٨ٚ ؽٟء، ٠ؼغضٖ ٨: أٞ

 .ثبٌغ١ت ٠ٕقشٖ ِٓ ١ٌؼٍُ ثؤػذائٗ، أ١ٌٚبءٖ ٠جزٍٟ ٌٚىٕٗ أػذائٗ، ِٓ ا٨ٔزقبس ػٍٝ لبدس أٔٗ ٚػضرٗ

 ؟ ٚاٌؾذ٠ذ اٌىزبة ث١ٓ هللا لشْ ٌّبرا – ط

 ثبٌىزبة وٍّزٗ ٠ٚؼٍٟ د٠ٕٗ، هللا ٠ٕقش ا٤ِش٠ٓ ثٙز٠ٓ ٤ْ ٚاٌؾذ٠ذ، اٌىزبة ث١ٓ اٌّٛمغ ٘زا فٟ رؼبٌٝ ٚلشْ

 ؽىّخ ػٍٝ ثٗ ٠غزذي اٌزٞ ٚاٌمغو، ثبٌؼذي ل١بِٗ ٚو٩ّ٘ب هللا، ثبرْ إٌبفش ٚاٌغ١ف ٚاٌجش٘بْ اٌؾغخ ف١ٗ اٌزٞ

 .سعٍٗ أٌغٕخ ػٍٝ ؽشػٙب اٌزٟ ؽش٠ؼزٗ ٚوّبي ٚوّبٌٗ، اٌجبسٞ

 ؟ ثبٌزوش اٌغ٩َ ػ١ٍّٙب ِٚؾّذ اثشا١ُ٘ رؼبٌٝ عجؾبٔٗ هللا خـ ٌّبرا – ط

 إٌجٛح هللا عؼً اٌٍز٠ٓ ٚاثشا١ُ٘ ٔٛؽب اٌىش١ّ٠ٓ إٌج١١ٓ خٛافُٙ ِٓ روش ػِّٛب، ا٤ٔج١بء ٔجٛح روش ٌّٚب

ٌَمَذْ : ) فمبي رس٠زّٙب، فٟ ٚاٌىزبة ٍَْٕب َٚ ب أَْسَع َُ  ُٔٛؽ  ١ِ٘ اِْثَشا ٍَْٕب َٚ َعَؼ ب فِٟ َٚ َّ ِٙ ٠َّزِ حَ  ُرسِّ َّٛ ٌِْىزَبةَ  إٌُّجُ ا  ا٤ٔج١بء: أٞ(  َٚ

 ٘ز٠ٓ رس٠خ ػٍٝ ٔضٌذ وٍٙب اٌىزت ٚوزٌه اٌغ٩َ، ػ١ٍّٙب ٚاثشا١ُ٘ ٔٛػ رس٠خ ِٓ وٍُٙ ٚاٌّزؤخش٠ٓ اٌّزمذ١ِٓ

 .اٌىش١ّ٠ٓ إٌج١١ٓ

 ؟ ٚاٌىزت اٌشعً ِغ إٌبط أؽٛاي ٟ٘ ِب – ط

  ( ُْ ُْٕٙ ِّ ْٙزَذ  )  اٌشعً ا١ٌُٙ أسعٍٕب ِّٓ: أٞ(  فَ  .ثٙذاُ٘ ِغزشؽذ ٤ِشُ٘، ِٕمبد ثذػٛرُٙ،(  ُِ

َوض١ِش  )  َٚ  ُْ ُْٕٙ ِِ  َْ ب: رؼبٌٝ لبي وّب ٚا٤ٔج١بء اٌشعً هبػخ[  ٚ هللا هبػخ]  ػٓ خبسعْٛ: أٞ(  فَبِعمُٛ َِ  أَْوضَشُ  َٚ

ْٛ  إٌَّبطِ  ٌَ َٓ  َؽَشْفذَ  َٚ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ  ثِ

 ؟ ثؼذّ٘ب اٌغ٩َ ػ١ٍٗ ػ١غٝ خـ ٌّبرا – ط

 ( َُّ ُْ  َػٍَٝ)  أرجؼٕب: أٞ(  لَف١ََّْٕب صُ ِ٘ ١ََّْٕب ثُِشُعٍَِٕب آصَبِس لَف ِٓ  ثِِؼ١َغٝ َٚ َُ  اْث ْش٠َ  اٌغ١بق ٤ْ اٌغ٩َ؛ ػ١ٍٗ ػ١غٝ هللا خـ(  َِ

آر١ََْٕبُٖ )  اٌغ٩َ، ػ١ٍٗ ػ١غٝ ارجبع ٠ضػّْٛ اٌز٠ٓ إٌقبسٜ، ِغ َٚ  ًَ ِْٔغ١   اٌفبمٍخ. هللا وزت ِٓ ٘ٛ اٌزٞ(  ا٦

 ؟ ا٠٢خ ٘زٖ ِٓ ٠غزٕجو اٌزٞ ِب – ط

ٍَْٕب)  َعَؼ َٓ  لٍُُٛةِ  فِٟ َٚ خ   َسْأفَخ   ارَّجَُؼُٖٛ  اٌَِّز٠ َّ َسْؽ َّْ : رؼبٌٝ لبي وّب(  َٚ ح   إٌَّبطِ  أََؽذَّ  ٌَزَِغَذ َٚ َٓ  َػَذا ُٕٛا ٌٍَِِّز٠ َِ ١ٌَُْٙٛدَ  آ  ا

 َٓ اٌَِّز٠ َّْ  أَْؽَشُوٛا َٚ ٌَزَِغَذ َٚ  ُْ ح   أَْلَشثَُٙ دَّ َٛ َِ  َٓ ُٕٛا ٌٍَِِّز٠ َِ َٓ  آ َّْ  َرٌِهَ  ََٔقبَسٜ أَِّب لَبٌُٛا اٌَِّز٠ َ ُْ  ثِؤ ُْٕٙ ِِ  َٓ ١ِغ١ ْ٘جَبٔ ب لِغِّ ُس َٚ  ُْ ُ َّٙ أَٔ َٚ 

٨  َْ  .ا٠٢بد ٠َْغزَْىجُِشٚ
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 سورة الحــــــديـــــــد

 .اٌغ٩َ ػ١ٍٗ ػ١غٝ ؽش٠ؼخ ػٍٝ وبٔٛا ؽ١ٓ لٍٛثب، غ١شُ٘ ِٓ أ١ٌٓ إٌقبسٜ وبْ ٌٚٙزا

 ؟ اٌش٘جب١ٔخ ٟ٘ ِب – ط

ْ٘جَب١َِّٔخ  )  َس  أٔفغُٙ، ػٍٝ ٚٚظفٛ٘ب ػجبدح، أٔفغُٙ ػٕذ ِٓ اثزذػٛا فُٙ اٌؼجبدح،: ٚاٌش٘جب١ٔخ(  اْثزََذُػَٛ٘ب َٚ

 سمب ثزٌه لقذُ٘ أٔفغُٙ، رٍمبء ِٓ ثٙب اٌزضِٛا اٌز٠ٓ ُ٘ ثً فشمٙب، ٨ٚ ػ١ٍُٙ هللا وزجٙب ِب ٌٛاصَ ٚاٌزضِٛا

 ؟ اٌش٘جب١ٔخ ِٓ أٔفغُٙ ػٍٝ فشمٖٛ ثّب اٌزضِٛا ً٘ – ط رؼبٌٝ، هللا

ب)  رٌه ِٚغ َّ َ٘ب فَ ْٛ  عٙخ ِٓ: ٚع١ٙٓ ِٓ فمقشٚا ؽمٛلٙب، أدٚا ٨ٚ ثٙب لبِٛا ِب: أٞ(  ِسَػب٠َزَِٙب َؽكَّ  َسَػ

 ٘ٛ ِٓ ُِٕٚٙ .أؽٛاٌُٙ ِٓ اٌغبٌت ٟ٘ اٌؾبي فٙزٖ. أٔفغُٙ ػٍٝ فشمٖٛ ثّب ل١بُِٙ ػذَ عٙخ ِٚٓ اثزذاػُٙ،

 .هللا أِش ػٍٝ ِغزم١ُ

 ؟ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ِؾّذ ثبٌشعٛي ُِٕٙ آِٓ ِٓ عضاء ِب – ط

َٓ  فَآر١ََْٕب: ) لبي ٌٚٙزا ُٕٛا اٌَِّز٠ َِ ُْ  آ ُْٕٙ ِِ  ُْ  ثؼ١غٝ، ا٠ّبُٔٙ ِغ ٚعٍُ، ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ثّؾّذ إِٓٛا اٌز٠ٓ: أٞ(  أَْعَشُ٘

َوض١ِش  )  ا٠ّبٔٗ ؽغت ػٍٝ هللا أػطبٖ وً َٚ  ُْ ُْٕٙ ِِ  َْ  ( فَبِعمُٛ

 ؟( هللا ارمٛا إِٓٛا اٌز٠ٓ ٠ؤ٠ٙب)  لٌٛٗ فٟ اٌّخبهت ِٓ – ط

 أْ ٠ؤِشُ٘ اٌغ٩َ، ػ١ٍّٙب ٚػ١غٝ ثّٛعٝ إِٓٛا اٌز٠ٓ اٌىزبة ٤ً٘[  خطبة]  أٔٗ ٠ؾزًّ اٌخطبة، ٚ٘زا

 اْ ٚأُٔٙ ٚعٍُ، ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ِؾّذ ثشعٌٛٗ ٠ٚئِٕٛا ِؼبف١ٗ، ف١زشوٛا هللا ٠زمٛا ثؤْ ا٠ّبُٔٙ، ثّمزنٝ ٠ؼٍّٛا

  هللا أػطبُ٘ رٌه فؼٍٛا

 ؟ ثبٌىف١ٍٓ اٌّشاد ِب – ط

- ( ِٓ ْٓ  ِوْف١ٍَْ ِِ  ِٗ زِ َّ  ا٠ّبُٔٙ ػٍٝ ٚٔق١ت ا٤لذ١ِٓ، ثب٤ٔج١بء ا٠ّبُٔٙ ػٍٝ ٔق١ت ا٤عش ِٓ ٔق١ج١ٓ: أٞ(  َسْؽ

 .ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ثّؾّذ

 ٚاٌزمٜٛ ثب٠٦ّبْ أِشُ٘ هللا ٚأْ اٌظب٘ش، ٚ٘زا ٚغ١شُ٘، اٌىزبة أً٘ ف١ٗ ٠ذخً ػبِب ا٤ِش ٠ىْٛ أْ ٠ٚؾزًّ -

 هللا أػطبُ٘ اٌؼظ١ُ، ا٤ِش ٘زا اِزضٍٛا اْ ٚأُٔٙ ٚفشٚػٗ، أفٌٛٗ ٚثبهٕٗ، ظب٘شٖ اٌذ٠ٓ، ع١ّغ ف١ٗ ٠ذخً اٌزٞ

 ( ِٓ ْٓ  ِوْف١ٍَْ ِِ  ِٗ زِ َّ  أعش أٚ اٌزمٜٛ، ػٍٝ ٚأعش ا٠٦ّبْ، ػٍٝ أعش رؼبٌٝ هللا ا٨ ٚلذسّ٘ب ٚففّٙب ٠ؼٍُ ٨(  َسْؽ

 .أخشٜ ثؼذ ِشح ا٠٦زبء رىشاس ثٙب اٌّشاد اٌزض١ٕخ أْ أٚ إٌٛاٟ٘، اعزٕبة ػٍٝ ٚأعش ا٤ٚاِش، اِزضبي ػٍٝ

 ؟ ٠ٚئِٓ ٠زمٟ ِٓ عضاء ِب – ط

 ( ًْ ٠َْغَؼ َٚ  ُْ ا ٌَُى َْ  ُٔٛس  ُؾٛ ّْ ِٗ  رَ  ٌىُ ٠ٚغفش اٌغًٙ، ظٍّبد فٟ ثٗ رّؾْٛ ٚٔٛسا ٚ٘ذٜ ػٍّب ٠ؼط١ىُ: أٞ(  ثِ

 .اٌغ١ئبد
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 ؟ اٌفنً فبؽت ٘ٛ ِٓ – ط

 ( ُ هللاَّ ًِ  ُرٚ َٚ ٌْفَْن ُِ  ا ٌَْؼِظ١  أً٘ فنٍٗ ػُ اٌزٞ اٌؼظ١ُ، اٌفنً رٞ فنً ػٍٝ اٌضٛاة ٘زا ٠غزىضش ف٩(  ا

 .رٌه ِٓ ألً ٨ٚ ػ١ٓ هشفخ فنٍٗ ِٓ ِخٍٛق ٠خٍٛ ف٩ ٚا٤سك، اٌغّبٚاد

َُ  ٌِئ٩َ[ )  ٚلٌٛٗ]  فٟ ِٕٚزٗ فنٍٗ هللا روش د٨ٌخ ِب - ط ًُ  ٠َْؼٍَ ْ٘ ٌِْىزَبةِ  أَ َْ  أ٨َ ا ء   َػٍَٝ ٠َْمِذُسٚ ْٟ ْٓ  َؽ ِِ  ًِ ِ  فَْن  ؟(هللاَّ

 ػٍُ ٌذ٠ُٙ ٠ىْٛ اٌىزبة أً٘ أْ ٤عً ثشعٌٛٗ، ٚآِٓ هللا، ٚارمٝ ػبِب، ا٠ّبٔب آِٓ ٌّٓ ٚاؽغبٕٔب فنٍٕب ٌىُ ث١ٕب 

: ف١مٌْٛٛ اٌفبعذح، ٚػمٌُٛٙ أ٘ٛائُٙ ثؾغت هللا ػٍٝ ٠ؾغشْٚ ٨: أٞ هللا فنً ِٓ ؽٟء ػٍٝ ٠مذسْٚ ٨ ثؤُٔٙ

 ( ْٓ ٌَ  ًَ ٌَْغَّٕخَ  ٠َْذُخ ْٓ  ا٨ِ ا َِ  َْ ا َوب ْٚ  ُ٘ٛد   أْ رؼبٌٝ هللا فؤخجش اٌفبعذح، ا٤ِبٟٔ هللا ػٍٝ ٠ٚزّْٕٛ(  ََٔقبَسٜ أَ

 ػٍٝ سغّب ِٚغفشح، ٚٔٛس، سؽّزٗ، ِٓ وف٩ْ ٌُٙ هلل، اٌّزم١ٓ ٚعٍُ، ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ِؾّذ ثشعٌٛٗ اٌّئ١ِٕٓ

ًَ  أْ)  ١ٌٚؼٍّٛا اٌىزبة، أً٘ أٔٛف ٌْفَْن ِ  ث١َِذِ  ا ِٗ  هللاَّ ْٓ  ٠ُْئر١ِ  ِٓ ٠ئر١ٗ أْ رؼبٌٝ ؽىّزٗ الزنذ ِّٓ(  ٠ََؾبءُ  َِ

ُ )  فنٍٗ، هللاَّ ًِ  ُرٚ َٚ ٌْفَْن ُِ  ا ٌَْؼِظ١  [ . لذسٖ ٠مبدس ٨ اٌزٞ( ]  ا

  

 لمسبث بيبويت:

 *)سجّح هلل( ثصْغخ ادلبظِ ًيف ثؼط اٌسٌس )ّسجح( ثصْغخ ادلعبسع فيً ىزا ِمصٌد ثزارو؟

نالحظ أنه كل سورة تبدأ بـ )سّبح( بالفعل الماصً ال بد أن ٌجري فٌها ذكر للقتال فً كل القرآن أي سورة 

 تبدأ بـ )سّبح( فٌها ذكر للقتال والمبدوءة بـ )ٌسبح( لٌس فٌها ذكر للقتال أبداً. 

 *دلبرا لذَ اٌسٌّاد ػٍَ األسض؟

األرض؟ أهل السماء ألن أهل األرض لم ٌكونوا  أوالً من الذٌن كان ٌسبح سابقاً أهل السماء أو أهل 

َهاَر اَل  َل َوالنَّ ٌْ ٌَُسبُِّحوَن اللَّ موجودٌن أصالً، قبل أن خلق آدم فبدأ بمن هو أسبق تسبٌحاً، بمن هو أدوم تسبٌحاً )

ْفُتُروَن ) ٌَ َهاَر اَل  َل َوالنَّ ٌْ ٌَُسبُِّحوَن اللَّ ْفُتُروَن  ِل ( األنبٌاء( )َفإِِن اْسَتْكبَ ٌَٕٓ ٌْ ٌَُسبُِّحوَن لَُه بِاللَّ ُروا َفالَِّذٌَن ِعنَد َربَِّك 

ْسؤَُموَن ) ٌَ َهاِر َوُهْم اَل  ( فصلت( فبدأ بؤهل السماء ألنهم أسبق فً التسبٌح قبل خلق آدم وألنهم أدوم 3َٖوالنَّ

 تسبٌحاً، أدوم فً هذه العبادة.

ذُ ًَىٌَُ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّشٌ( ِب دالٌخ ًسًد ىزه آّخ ثؼذ آّخ األًىل؟ ًىً ىنبن ػاللخ *)ٌَوُ ٍُِْهُ اٌسََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْضِ ُّحِِْْ ًَُِّّْ

 ساثطخ ثْنيّب؟

ٌُحمد فً ذاته لم ٌكن مالكاً أو ملكاً فإن حكم فقد ٌتغٌر. شخص تعرفه فً ذاته  ٌنزه هللا تعالى، الشخص قد 

الكاً فإن ملك على آخرٌن قد ٌتغٌر. إذن ربنا تعالى ذكر أنه جٌد لٌس ملكاً فإذا صار ملكاً فقد ٌتغٌر أو لٌس م

منّزه فً جمٌع أحواله: منزه فً ذاته )سبح هلل( قبل أن ٌكون هناك ملك وقبل أن ٌكون هناك أحد، ومنّزه فً 
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صفاته، منزه فً عزته، منزه فً حكمته، منزه فً حكمه، منّزه فً ملكه، منّزه فً إحٌائه وإماتته، ال ٌحًٌ 

مٌت عن عبث وإنما لحكمة، فهو منزه فً كل ذلك، ال ٌفعل ذلك إال عن حكمة. هذا ٌدل على خضوع أهل وٌ

السموات واألرض له خضوع قهر وخضوع عبادة. قهر ٌعنً غالب، قوة. )الذي له ملك السموات واألرض 

ر( والقهر هو وهو العزٌز الحكٌم( هذا متمكن ورب العالمٌن وصف تعالى نفسه بالقهار )الواحد القها

ٌُخِضعون رعٌتهم خضوع قهر. ربنا له خضوع،  التمكن، هذا خضوع قهر. كثٌر من الرإوساء فً الدول 

خضوع قهر باعتبار أنه هو المتمكن العزٌز الحبار والمحًٌ والممٌت هذا خضوع قهر ألنه متمكن. 

واحداً تخضع له خضوع وخضوع عبادة )سبح هلل( إذن هو ٌستحق التنزٌه فً كل هذه ألنه عندما تعز 

عبادة؟ الرإوساء هل تخضع لهم رعٌتهم خضوع قهر أو خضوع عبادة؟ خضوع قهر. رب العالمٌن سبحانه 

وتعالى عباده ٌخضعون له فً ملكه خضوعان: قهر وعبادة. العبادة )سبح هلل( وقهر )العزٌز الحكٌم(، 

اآلٌة جمعت تنزٌه خضوع العبادة )سبح )ٌحًٌ وٌمٌت( هذا قهر، سبحان من قهر عباده بالموت. إذن هذه 

 هلل( وخضوع القهر بما ذكر من الصفات فهو منّزه فً ذاته وصفاته سبحانه.

 * ًسد يف ثؼط آُ اٌمشآْ اٌىشُّ )اٌسٌّاد ًاألسض ًِب ثْنيّب( ؤِب يف ىزه اٌسٌسح فٍُ ّشد )ِب ثْنيّب( فيً ذلزا دالٌخ؟

( ٌؤتً تعقٌب على من ٌذكر صفات هللا تعالى بغٌر ما ٌستحق، كل موطن فً القرآن الكرٌم ٌذكر )وما بٌنهما

َم( وعلى قول الٌهود )َوَقالَ  ٌَ ِت تعقٌب على قول النصارى )لََّقْد َكَفَر الَِّذٌَن َقآلُوْا إِنَّ هللّاَ ُهَو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْر

اُإهُ قُْل َفلِ  ُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن أَْبَناء هللّاِ َوأَِحبَّ ٌَ ُب اْل ٌَُعذِّ َشاء َو ٌَ ْغفُِر لَِمن  ٌَ ْن َخلََق  مَّ ُبُكم بُِذُنوبُِكم َبْل أَنُتم َبَشٌر مِّ ٌَُعذِّ َم 

ِه اْلَمِصٌُر ) ٌْ َنُهَما َوإِلَ ٌْ َماَواِت َواألَْرِض َوَما َب ِ ُمْلُك السَّ َشاء َوهلِلّ ٌَ ( المائدة(. بعد أن قال تعالى )لََّقْد َكَفَر 3َٔمن 

ٌُْهلَِك اْلَمِسٌَح اْبنَ  الَِّذٌَن َقآلُواْ  ًئا إِْن أََراَد أَن  ٌْ ْملُِك ِمَن هللّاِ َش ٌَ َم قُْل َفَمن  ٌَ ُه إِنَّ هللّاَ ُهَو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْر َم َوأُمَّ ٌَ  َمْر

َنهُ 1َٔوَمن ِفً األَْرِض َجِمًٌعا ) ٌْ َماَواِت َواألَْرِض َوَما َب ِ ُمْلُك السَّ َشاء ( المائدة( ٌقول بعدها )َوهلِلّ ٌَ ْخلُُق َما  ٌَ َما 

ٍء َقِدٌٌر ) ًْ ( المائدة( لَِم ٌتخذ الولد وهو الغنً؟ له ملك السموات واألرض وما بٌنهما ال 1َٔوهللّاُ َعلَى ُكلِّ َش

ٌحتاج الولد. الٌهود ٌقولون نحن أبناء هللا وأحباإه تؤتً بعدها )وما بٌنهما( لماذا رقٌّتم أنفسكم؟ هو تعالى ال 

 تى ٌتخذكم أبناء، لَِم ٌتخذكم أبناء وهو الغنً؟ٌحتاج هذا ح

 الحظنا أنه فً كل موطن ٌقول )وما بٌنهما( تؤتً تعقٌب فً هللا على ما ال ٌلٌق. 

 *)سجح( ثبٌفؼً ادلبظِ، )اٌؼزّز احلىُْ(، )حيِْ ًميْذ( ثبٌفؼً ادلعبسع؟ ًيف اٌمشآْ لبي ؤحْب ًؤِبد، ًلذَ ادلٌد ػٍَ احلْبح؟

لحٌاة مستمر. فً مواطن أخرى قال )أمات وأحٌا( قدم الموت. األصل لألحٌاء واألموات هذه ألن الموت وا

ا ) ٌَ ُه ُهَو أََماَت َوأَْح ٌّاً فؤماته الموت ٌسبق الحٌاة. وقد تذكر فً صفات هللا تعالى )َوأَنَّ ( النجم( ٗٗأنه كان ح

ُه أَْهلََك َعاًدا اأْلُولَى )وقد ٌتكلم عن أموات سابقة أماتهم ثم أحٌاهم فٌذكر الموت أوالً )َوأَ   ( النجم(.ٓ٘نَّ

الفعل المضارع له أكثر من داللة: هو ٌدل على الحال واالستقبال وٌدل على اإلستمرار أحٌاناً وٌدل على 

الحقٌقة غٌر مقترنة بزمن، تقول مثالً: ٌذوب السكر فً الماء، هذه تسمى الحقٌقة من حٌث هً ال تقول متى؟ 

 م عن الفعل المضارع نفرد له حلقة كاملة.لو أردنا أن نتكل
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 *فبئذح اٌؼطف يف )ىٌَُ اٌْإًََّيُ ًَاٌْأخِشُ ًَاٌظَّبىِشُ ًَاٌْجَبطُِٓ(:

اَلمُ  وُس السَّ ُ الَِّذي اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو اْلَملُِك اْلقُدُّ  ما قال تعالى هو األول اآلخر كما قال فً موضع آخر )ُهَو هللاَّ

ٌُْشِرُكوَن )اْلُمْإِمُن اْلُمهَ  ا  ِ َعمَّ اُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن هللاَّ ِمُن اْلَعِزٌُز اْلَجبَّ ( الحشر( ألن العطف ٌؤتً فً الصفات ٌْٖٕ

فٌما تباَعد من الصفات ألنه ٌصٌر أمراً مستغرباً، أما فً الصفات القرٌبة فال ٌإتى بالعطف. أحٌاناً تؤتً 

. إذا كانت الصفات متباعدة ٌإتى بالواو ٌعنً لٌست متقاربة من حٌث الواو لإلهتمام وللتباعد ما بٌن الصفات

أحداثها، مثالً أنت تقول تتكلم مع شخص عن فالن وهو ٌعرفه لكن ال ٌعلم مثالً أنه شاعر فتقول له: هو 

شاعر، فٌقول : هو شاعر؟ فتقول وطبٌب، الشعر والطب متباعد فٌقول وطبٌب؟ ٌستغرب من إجتماع هذه 

متباعدة التً ال ٌعلمها هو فً شخص، لذا تؤتً الواو فإذا تباعدت الصفات فٌحسن اإلتٌان بالواو. الصفات ال

اِهُر َواْلَباِطُن( األول واآلخر والظاهر والباطن صفات متباعدة لٌست مثل العزٌز  ُل َواآْلِخُر َوالظَّ )ُهَو اأْلَوَّ

 ر منتهى التباعد والظاهر والباطن منتهى التباعد. الحكٌم المتقاربة العزة والحكم متقاربة لكن األول واآلخ

هذه اآلٌة دلّت على إبطال الِشرك: هو األول إذن لٌس معه شرٌك إذن دلت على إبطال الشرك ألنه األول 

إذن لٌس معه شرٌك وأنه الغنً المطلق، هو األول إذن كل ما نراه من األمور هو الذي أوجدها ألنه هو 

لمطلق ال ٌحتاج إلى شًء ألنه قبل كل شًء الخالق القادر. ثم دل قوله )َوُهَو ِبُكلِّ األول ألنه هو الغنً ا

ٍء َعلٌٌِم( على العلم المطلق فهو اإلله الحق فً العلم والغنى والقدرة والوجود وعدم الشرك. )َوُهَو ِبُكلِّ  ًْ َش

ٍء َعلٌٌِم( أي محٌط علمه بكل شًء فً الكون.  ًْ  َش

  (:4آّخ )

ًََِب َّنزِيُ َِِٓ اٌسََّّبء ًََِب  َِب َّخْشُجُ ِِنْيَبزُِ خٍََكَ اٌسََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْضَ فِِ سِزَّخِ ؤََّّبٍَ ثَُُّ اسْزٌٍََ ػٍَََ اٌْؼَشْشِ َّؼٍَُُْ َِب ٍَِّحُ فِِ اٌْإَسْضِ ًَ)ىٌَُ اٌَّ 

 ((4ٌٍَُْ ثَصِريٌ )َّؼْشُجُ فِْيَب ًَىٌَُ َِؼَىُُْ ؤََّْٓ َِب وُنزُُْ ًَاٌٍَّوُ ثَِّب رَؼَّْ

 هذه اآلٌة ذكرت كل مراتب العلم: 

 .علٌم )ٌعلم ما ٌلج ( إذن هو ٌعلم الداخل والخارج والصاعد والنازل، هذا العلم  

 )مصاحب لنا أٌنما كنا )وهو معكم أٌنما كنتم . 

 )مبصر ألعمالنا )وهللا بما تعملون بصٌر . 

 . وٌعلم لَِم فعلنا ذلك 

العلم وهذا ٌتناسب مع اآلٌة السابقة )وهو بكل شًء علٌم( وارتبطت بها ارتباطاً. فً إذن إستوفى كل مراتب 

اآلٌة السابقة قال تعالى )وهو بكل شًء علٌم( وهذه اآلٌة )وهللا بما تعملون بصٌر( لم ٌقل وهو بما تعملون 

 بصٌر مع أنه استعمل )هو( فً اآلٌة ألنه تكرر الضمٌر )هو( فؤراد أن ٌغٌر.
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 سورة الحــــــديـــــــد

 ٌخ اسزخذاَ ثؼط األفؼبي ادحمذدح: اٌسٌّاد عمغ ًاألسض ِفشد؟*ِب دال

 ُ القرآن لم ٌذكر األرض بالجمع مطلقاً، السموات سبع ولم ٌجمع كلمة األرض فً القرآن أبداً وإنما قال )هللاَّ

ألرض على أرضٌن ( الطالق( أما فً الحدٌث فجمع إٔالَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمْثلَُهنَّ )

ق من سبع أراضٌن". )من السماء( لم ٌقل السموات ألن السموات ذكرها مع الخلق.  "طوِّ

نزُُْ جُ فِْيَب ًَىٌَُ َِؼَىُُْ ؤََّْٓ َِب وُ*لبي رؼبىل يف سٌسح احلذّذ )َّؼٍَُُْ َِب ٍَِّحُ فِِ اٌْإَسْضِ ًََِب َّخْشُجُ ِِنْيَب ًََِب َّنزِيُ َِِٓ اٌسََّّبء ًََِب َّؼْشُ

يَب ًَىٌَُ اٌشَّحُُِْ (( ًلبي يف سٌسح سجإ )َّؼٍَُُْ َِب ٍَِّحُ فِِ اٌْإَسْضِ ًََِب َّخْشُجُ ِِنْيَب ًََِب َّنزِيُ َِِٓ اٌسََّّبء ًََِب َّؼْشُجُ ف4ًَِْاٌٍَّوُ ثَِّب رَؼٌٍََُّْْ ثَصِريٌ )

 ِؼىُ ؤّنّب ونزُ( فّب ىِ اٌٍّسخ اٌجْبْٔخ يف آّزني؟ (( اخزٍف خزبَ آّزني ًيف آّخ سٌسح سجإ مل ّزوش )ًى2ٌاٌْغَفٌُسُ )

  ًفً الدراسات القرآنٌة السٌاق ٌوضح كثٌراً من اإلجابات عن األسئلة. عندما نرى آٌتٌن تختلفان ف

كلمة أو فً ِذكر أو عدم ِذكر فالرجوع إلى السٌاق ٌوضح هذا األمر كثٌراً. لو الحظنا هذه اآلٌة فً 

ْعلَ  ٌَ ْعُرُج ِفٌَها َوُهَو سورة الحدٌد ) ٌَ َماء َوَما  نِزُل ِمَن السَّ ٌَ ْخُرُج ِمْنَها َوَما  ٌَ لُِج ِفً اأْلَْرِض َوَما  ٌَ ُم َما 

َن َما ُكنُتْم( قال تعالى قبلها )وهو بكل شًء علٌم( هذا ٌدل على علمه وإحاطته بكل شًء،  ٌْ َمَعُكْم أَ

. وبعدها قال تعالى )وهو علٌم بذات الصدور( )وهو معكم أٌنما كنتم( هذا مناسب للعلم وٌترابط معه

فهذه اآلٌة متناسبة مع السٌاق التً وردت فٌه وهو الِعلم قبلها وبعدها )وهو معكم أٌنما كنتم( )وهللا 

)وهو علٌم بذات ومتناسب مع ما بعده )وهو بكل شًء علٌم(  متناسب مع ما قبلهبما تعلمون بصٌر( 

 فً سورة سبؤ، هذا أمر.الصدور(. هذا الموقع غٌر موجود 

  األمر اآلخر قال تعالى )وهو معكم أٌنما كنتم( فً سورة الحدٌد وهذا ٌدل على المراقبة ولذا جاء

بعدها بما ٌدل على معرفته بَعَملنا قال )وهللا بما تعملون بصٌر(. وفً سورة سبؤ قال فً ختام اآلٌة 

ون بصٌر( هذا متناسب مع المراقبة )وهو معكم )وهو الرحٌم الغفور( وفً الحدٌد قال )وهللا بما تعمل

أٌنما كنتم(. إذن فً سبؤ ختمها )وهو الرحٌم الغفور( فؤراد تعالى أن ٌرحم الناس بالرحمة والمغفرة 

عدم ذكر المراقبة أنسب مع الرحمة فرفع ِذكر المراقبة، ألٌس من رحمته أن ٌرفع ذكر المراقبة؟ 

شًء هذا لٌس من الرحمة إذن ختام اآلٌة )وهو الرحٌم الغفور( ، أن تراقب اإلنسان فً كل والمغفرة

أراد هللا تعالى أن ٌرحم الناس فرفع ِذكر المراقبة فً آٌة سبؤ بخالف آٌة سورة الحدٌد التً فٌها الِعلم 

 )وهو معكم أٌنما كنتم(، هذا أمر.

 الَِّذي لَُه األمر اآلخر فً آٌة سبؤ ذكر اآلخرة قبل اآلٌة وبعدها، بدأت اآلٌة فً سو ِ رة سبؤ )اْلَحْمُد هلِلَّ

َماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض َولَُه اْلَحْمُد ِفً  (( اآلخرة لٌست وقت َٔوُهَو اْلَحِكٌُم اْلَخبٌُِر ) اآْلِخَرةِ َما ِفً السَّ

اَعةُ تٌَِنا عمل وال مراقبة وإنما وقت جزاء. اآلٌة التً بعدها فً الساعة )َوَقاَل الَِّذٌَن َكَفُروا اَل َتؤْ   السَّ

َماَواِت َواَل ِفً اأْلَ  ٍة ِفً السَّ ْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذرَّ ٌَ ِب اَل  ٌْ ُكْم َعالِِم اْلَغ نَّ ٌَ ْرِض َواَل أَْصَغُر قُْل َبلَى َوَربًِّ لََتؤْتِ

ِبٌٍن ) الساعة لٌست ال وقت (( قبلها وبعدها الكالم فً الساعة وِٖمن َذلَِك َواَل أَْكَبُر إاِلَّ ِفً ِكَتاٍب مُّ

اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعلَى  ٌَّ ِة أَ َماَواِت َواأْلَْرَض ِفً ِستَّ مراقبة وال وقت عمل. آٌة الحدٌد )ُهَو الَِّذي َخلََق السَّ

ْعُرُج فٌَِها ٌَ َماء َوَما  نِزُل ِمَن السَّ ٌَ ْخُرُج ِمْنَها َوَما  ٌَ لُِج ِفً اأْلَْرِض َوَما  ٌَ ْعلَُم َما  ٌَ َن  اْلَعْرِش  ٌْ َوُهَو َمَعُكْم أَ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصٌٌر ) (( إذن آٌة الحدٌد فً بداٌة خلق السموات واألرض وهو زمان َٗما ُكنُتْم َوهللاَّ

ًّ صفحة  ًّ صفحة األعمال، اآلخرة هً ط بداٌة األعمال واستمرارها، وفً سورة سبؤ زمان ط

سبؤ ألنه لٌس وقتها وانطوت صفحة األعمال فً األعمال، فما قال )وهو معكم أٌنما كنتم( فً آٌة 

اآلخرة وانتهت فلذلك لم ٌذكرها بٌنما فً سورة الحدٌد فهو زمان بداٌة األعمال وزمان المراقبة )هو 

ًّ صفحة الذي خلق السموات واألرض( فإذن  السٌاق مختلف: فً سبؤ فً اآلخرة وهو فً ط

لك وضع المراقبة مع السٌاق الذي ٌقتضً وضعها األعمال وفً الحدٌد فً بداٌة صفحة األعمال ولذ

 ورفعها من السٌاق الذي ال ٌقتضً سواء كان فً اآلخرة أو فً وقوعها ما ٌتعلق باآلخرة. فٌه

  األمر اآلخر جو السورة أحٌاناً ٌظهر إختٌار العبارات أو ِذكر أو عدم الِذكر: فً سورة الحدٌد تردد

ٍء فٌها ذكر العلم والمراقبة )َوُهَو بِ  ًْ ُ بَِما  َمَعُكمْ (( )َوُهَو ٖ) َعلٌِمٌ ُكلِّ َش َن َما ُكنُتْم َوهللاَّ ٌْ َبِصٌٌر  َتْعَملُونَ أَ

ُدوِر ) َعلٌِمٌ (( )َوُهَو ٗ) ُ ِبَما ِٙبَذاِت الصُّ ِصٌَبٍة فًِ َٓٔخِبٌٌر ) َتْعَملُونَ (( )َوهللاَّ (( )َما أََصاَب ِمن مُّ

ِسٌٌر )  فًِ ِكَتابٍ إاِلَّ اأْلَْرِض َواَل ِفً أَنفُِسُكْم  ٌَ  ِ ْبَرأََها إِنَّ َذلَِك َعلَى هللاَّ ْعلَمَ (( )ٕٕمِّن َقْبِل أَن نَّ ٌَ ُ َمن  َولِ هللاَّ

ِب ) ٌْ نُصُرهُ َوُرُسلَُه ِباْلَغ . فً سورة سبؤ الذي شاع فً جو السورة ٌتردد فٌه العلم(( كلها ِعلم، ٌَٕ٘

اَعُة )ٔ) اآْلِخَرةِ جو السورة ِذكر اآلخرة )َولَُه اْلَحْمُد ِفً  (( ٖ(( )َوَقاَل الَِّذٌَن َكَفُروا اَل َتؤِْتٌَنا السَّ

ْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌٌم ) ْجٍز أَلٌٌِم )ٗ)أُْولَئَِك لَُهم مَّ (( )َوَقاَل الَِّذٌَن َكَفُروا َهْل ٘(( )أُْولَئَِك لَُهْم َعَذاٌب مِّن رِّ

ُئُكْم إِذَ  ٌَُنبِّ ُكْم لَِفً َخْلٍق َجِدٌٍد )َنُدلُُّكْم َعلَى َرُجٍل  ٍق إِنَّ ْقُتْم ُكلَّ ُمَمزَّ ٌُْإِمُنوَن ِباآْلِخَرِة 1ا ُمزِّ (( )َبِل الَِّذٌَن اَل 

اَلِل اْلَبِعٌِد ) ْن ُهَو ِمْنَها ِفً َشكٍّ َوَربَُّك َعلَى ُكلِّ 3ِفً اْلَعَذاِب َوالضَّ ٌُْإِمُن ِباآْلِخَرِة ِممَّ (( )إاِلَّ لَِنْعلََم َمن 

 ًْ َفاَعُة ِعنَدهُ إاِلَّ لَِمْن أَِذَن لَُه )ٍٕٔء َحفٌٌِظ )َش َنَنا ٖٕ(( )َواَل َتنَفُع الشَّ ٌْ ْفَتُح َب ٌَ َنا ُثمَّ  َنَنا َربُّ ٌْ ْجَمُع َب ٌَ (( )قُْل 

اُح اْلَعلٌُِم ) قُولُوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إِن ُكنُتْم َصاِدِقٌَن )ِٕٙباْلَحقِّ َوُهَو اْلَفتَّ ٌَ ْوٍم  ((2ٕ(( )َو ٌَ ٌَعاُد  )قُل لَُّكم مِّ

ْرِجُع ٖٓالَّ َتْسَتؤِْخُروَن َعْنُه َساَعًة َواَل َتْسَتْقِدُموَن ) ٌَ الُِموَن َمْوقُوفُوَن ِعنَد َربِِّهْم  (( )َولَْو َتَرى إِِذ الظَّ

قُوُل الَِّذٌَن اْسُتْضِعفُوا لِلَِّذٌَن اْسَتْكَبُروا  ٌَ ا ُمْإِمنٌَِن )َبْعُضُهْم إِلَى َبْعٍض اْلَقْوَل  (( )َفؤُْولَئَِك ٖٔلَْواَل أَنُتْم لَُكنَّ

ْعِف بَِما َعِملُوا َوُهْم ِفً اْلُغُرَفاِت آِمُنوَن ) اتَِنا ُمَعاِجِزٌَن 1ٖلَُهْم َجَزاء الضِّ ٌَ ْسَعْوَن فًِ آ ٌَ (( )َوالَِّذٌَن 

ْحُشُرُهْم َجمِ 3ٖأُْولَِئَك ِفً اْلَعَذاِب ُمْحَضُروَن ) ٌَ ْوَم  ٌَ اُكْم َكاُنوا (( )َو ٌَّ قُوُل لِْلَماَلِئَكِة أََهُإاَلء إِ ٌَ ًٌعا ُثمَّ 

ْعُبُدوَن ) َكاٍن َقِرٌٍب )ٌَٓٗ (( إلى آخر السورة سورة ٔ٘(( )َولَْو َتَرى إِْذ َفِزُعوا َفاَل َفْوَت َوأُِخُذوا ِمن مَّ

اسب مع جو سبؤ شاع فٌها ِذكر اآلخرة، وفتحت بذكر اآلخرة وختمت بذكر اآلخرة وهذا ال ٌتن

المراقبة. ذاك جو الِعلم ٌتناسب مع )وهو معكم أٌنما كنتم(. إذن فً كل األمور: ما قبل اآلٌة وما 

ًّ صفحة األعمال، كل هذا  بعدها، ختام كل آٌة من اآلٌات ٌتناسب، السٌاق، بداٌة األعمال وط

قّدم العمل على ر( ٌتناسب مع وضع كل تعبٌر فً مكانه. ثم ختمها بقوله )وهللا بما تعملون بصٌ

ألنه ورد بعدها )وهو معكم أٌنما كنتم( قّدم عملهم ألن الكالم علٌهم أنفسهم )وهو معكم أٌنما  البصر

 كنتم( ما قال بصٌر بما تعملون.

 *ّمٌي رؼبىل )مبب رؼٌٍّْ ثصري( ًيف آّخ ؤخشٍ ّمٌي )ثصري مبب رؼٌٍّْ( فيً ٌٍزمذُّ ًاٌزإخري دلسخ ثْبْٔخ؟

ٌر ٌؤتً لسبب والسٌاق قد ٌكون الحاكم والموضح لألمور. إذا كان سٌاق الكالم أو اآلٌة فً التقدٌم والتؤخ

العمل ٌقّدم العمل وإذا لم ٌكن السٌاق فً العمل أو إذا كان الكالم على هللا سبحانه وتعالى وصفاته ٌقّدم 

الََة َوآُتوْا ال ٍر َتِجُدوهُ صفته. من باب تقدٌم العمل على البصر: )َوأَِقٌُموْا الصَّ ٌْ ْن َخ ُموْا ألَنفُِسُكم مِّ َكاَة َوَما ُتَقدِّ زَّ
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( البقرة( بهذا العمل بصٌر، إذا كان السٌاق عن العمل ٌقدم العمل ٓٔٔ) إِنَّ هللّاَ بَِما َتْعَملُوَن َبِصٌرٌ ِعنَد هللّاِ 

 صفاته ٌقدم صفته. على البصر وإذا كان الكالم لٌس فً السٌاق عن العمل أو الكالم على هللا تعالى و

 (:6آّخ )

 * ؤال ّذي ٌّجل اًٌٍْ يف اٌنيبس ػٍَ ؤٔو ٌّجل اٌنيبس يف اًٌٍْ ؤّعبً؟

ٌولج اللٌل فً النهار ال تعنً بالضرورة أنك تولج النهار فً اللٌل وإنما جعل اإلثنٌن لٌشمل اللٌل والنهار. 

 ون زٌادة: ولج ٌلِج وٌلج بمعنى ٌدخل. ٌولج أصلها من فعل ولج ٌلِج )ٌعلم ما ٌلج( الفعل فً األصل من د

 *اٌفشق ثني ٍّح ًّذخً: 

تًِ )2ٌٕدخل أوسع وتستعمل فً أشٌاء كثٌرة )َفاْدُخلًِ فًِ ِعَباِدي ) ( الفجر( كؤنما الولوج ٖٓ( َواْدُخلًِ َجنَّ

 فً شًء ٌحتاج إلى ضٌق والدخول أوسع.

(( ًيف سٌسح فبطش ؤظبف ادلغفشح فمبي )ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُا 7ًَؤَٔفَمٌُا ٌَيُُْ ؤَخْشٌ وَجِريٌ ) *يف سٌسح احلذّذ لبي رؼبىل )فَبٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ِِنىُُْ

(( 22) (( ًيف سٌسح ادلٍه )بَِّْ اٌَّزَِّٓ َّخْشٌََْْ سَثَّيُُ ثِبٌْغَْْتِ ٌَيُُ َِّغْفِشَحٌ ًَؤَخْشٌ وَجِري7ًٌَػٌٍَُِّا اٌصَّبٌِحَبدِ ٌَيُُ َِّغْفِشَحٌ ًَؤَخْشٌ وَجِريٌ )

 فّب دالٌخ روش ادلغفشح ِغ األخش ًػذَ روشىب؟

كل موطن فً القرآن ٌذكر فٌه المغفرة ٌجب أن ٌذكر فٌه الذنوب والكافرٌن فً سائر القرآن. لما ٌضٌف 

المغفرة لألجر الكبٌر ال بد أن ٌسبقها أو ٌؤتً بعدها الذنوب والكافرٌن، ٌذكر فً السٌاق أمرٌن: الكافرٌن 

الَِحاِت لَُهْم  الَِّذٌَن َكَفُرواسورة فاطر بدأ تعالى بقوله )والذنوب. فً  لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد َوالَِّذٌَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ٌَِّن لَُه 1) َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكِبٌرٌ  ْهِدي مَ  ُسوُء َعَملِهِ ( أََفَمْن ُز ٌَ َشاُء َو ٌَ ٌُِضلُّ َمْن   َ َشاُء َفاَل َتْذَهْب َفَرآَهُ َحَسًنا َفإِنَّ هللاَّ ٌَ ْن 

ٌَْصَنُعوَن ) َ َعلٌٌِم ِبَما  ِهْم َحَسَراٍت إِنَّ هللاَّ ٌْ َئاِت لَُهْم 3َنْفُسَك َعلَ ٌِّ ْمُكُروَن السَّ ٌَ (( سوء عمله هذا ذنب، )َوالَِّذٌَن 

ٌَِّن لَُه َٓٔعَذاٌب َشِدٌٌد ) َرآَهُ َحَسًنا( مباشرة بعده فً فَ  ُسوُء َعَملِهِ ( فاطر( ذكر الكافرٌن مع الذنب، )أََفَمْن ُز

َم َوبِْئَس اْلَمِصٌُر ) َكَفُروا بَِربِِّهمْ سٌاق الكفر والذنب. نفس األمر فً سورة الملك )َولِلَِّذٌَن  ( إَِذا َٙعَذاُب َجَهنَّ

ًَ َتفُوُر ) ِظ ُكلَّمَ 1أُْلقُوا فٌَِها َسِمُعوا لََها َشِهًٌقا َوِه ٌْ ٌَُّز ِمَن اْلَغ ؤِْتُكْم ( َتَكاُد َتَم ٌَ ًَ ِفٌَها َفْوٌج َسؤَلَُهْم َخَزَنُتَها أَلَْم  ا أُْلقِ

ٍء إِْن أَْنُتْم إاِلَّ ِفً َضاَللٍ 3َنِذٌٌر ) ًْ ُ ِمْن َش َل هللاَّ ْبَنا َوقُْلَنا َما َنزَّ ( َوَقالُوا لَْو 2َكبٌٍِر ) ( َقالُوا َبلَى َقْد َجاَءَنا َنِذٌٌر َفَكذَّ

ا َنْسَمُع أَْو َنْعقِ  ِعٌِر )ُكنَّ ِعٌِر ) ِبَذْنبِِهمْ  ( َفاْعَتَرفُوآُٔل َما ُكنَّا فًِ أَْصَحاِب السَّ (( ذنب َٔٔفُسْحًقا أِلَْصَحاِب السَّ

وكافرون، كلما ٌقول مغفرة وأجر كبٌر ٌسبقها أمران الكفر والذنب. فً سورة الحدٌد لم ٌذكر الكافرٌن وال 

 الذنب فلم ٌذكر المغفرة.
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( آي ػّشاْ( فيً ىنبن فشق 291مشآْ اغفش ًِغ اٌسْئبد فْسزؼًّ وفِّش )فَبغْفِشْ ٌَنَب رٌُُٔثَنَب ًَوَفِّشْ ػَنَّب سَِّْئَبرِنَب )*ِغ اٌزٌٔة ّسزؼًّ اٌ

 ثني اغفش ًوفّش ًثني اٌزٌٔة ًاٌسْئبد؟

الذنوب أكبر من السٌئات، السٌئات صغائر والذنوب كبائر. تستعمل سٌئة وقد تكون من اللمم، أنت تقول 

ؤت إلى فالن وال تقول له أذنبت معه. فالسٌئة قد تقال لصغائر الذنوب والذنوب ما هو أكبر. هذا ٌقتضً أس

 التغٌٌر فً المغفرة والتكفٌر. 

 *اٌفشق ثني اٌشؤفخ ًاٌشمحخ : 

الرأفة أخّص من الرحمة والرحمة عامة. الرأفة مخصوصة بدفع المكروه وإزالة الضرر والرحمة عامة 

َناهُ َرْحَمًة ِمْن ِعنِدَنا )1ْٓٔلَناَك إاِلَّ َرْحَمًة لِّْلَعالَِمٌَن ))َوَما أَْرسَ  ٌْ ْن ِعَباِدَنا آَت ( ٘ٙ( األنبٌاء(، )َفَوَجَدا َعْبًدا مِّ

الكهف( لٌست مخصوصة بدفع مكروه. تقول أنا أرأف به عندما ٌكون متوقعاً أن ٌقع علٌه شًء. الرحمة 

ا إَِذا أََذْقَنا اإْلِ  ( الشورى( فالرحمة أعّم من الرأفة. عندما نقول فً 3ٗنَساَن ِمنَّا َرْحَمًة َفِرَح ِبَها )عامة )َوإِنَّ

الدعاء ٌا رحمن ارحمنا هذه عامة أي ٌنزل علٌنا من الخٌر ما ٌشاء وٌرفع عنا من الضر ما ٌشاء وٌٌسر لنا 

 سبل الخٌر عامة.

 *ىً ؤفشدد اٌشؤفخ ػٓ اٌشمحخ يف اٌمشآْ؟

اِس َمن فقط فً موطنٌن  فً القرآن كله قال )وهللا رإوف بالعباد( فً موطنٌن: فً سورة البقرة )َوِمَن النَّ

ْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِت هللّاِ  ْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس 1ٕٓ) َوهللّاُ َرُإوٌف ِباْلِعَبادِ ٌَ ٌَ ( البقرة( وفً سورة آل عمران )

ْحَضًرا ٍر مُّ ٌْ ا َعِملَْت ِمْن َخ ُرُكُم هللّاُ َنْفَسُه  مَّ ٌَُحذِّ َنُه أََمًدا َبِعًٌدا َو ٌْ َنَها َوَب ٌْ َوهللّاُ َوَما َعِملَْت ِمن ُسَوٍء َتَودُّ لَْو أَنَّ َب

 (( ما قال تعالى رإوف رحٌم. ٖٓ) َرُإوُف ِباْلِعَبادِ 

 *ّثبس سااي دلبرا سئًف سحُْ ًىنب يف ادلٌطنني اخزٍف؟ 

ٌُْعِجُبَك  اِس َمن  لو الحظنا السٌاق الذي وردت فٌه اآلٌتان ٌتوضح األمر. فً سورة البقرة قال تعالى )َوِمَن النَّ

ٌُْشِهُد هللّاَ َعلَى َما ِفً َقْلِبِه َوُهَو أَلَدُّ اْلِخَصاِم ) ا َو ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ ْفِسَد ( َوإَِذا َتَولَّى َسَعى ِفً األَْرِض لٌُِ َٕٗٓقْولُُه ِفً اْلَح

ٌِهَ  ْفِسَد فِ ٌُ ٌُِحبُّ الَفَساَد َوإَِذا َتَولَّى َسَعى ِفً األَْرِض لِ ْسَل َوهللّاُ الَ  ٌُْهلَِك اْلَحْرَث َوالنَّ ٌَِها َو ْسَل ِف ٌُْهلَِك اْلَحْرَث َوالنَّ ا َو

ٌُِحبُّ الَفَساَد ) ( َوِمَن َٕٙٓولَِبْئَس اْلِمَهاُد ) َفَحْسُبُه َجَهنَّمُ ةُ ِباإلِْثِم ( َوإَِذا قٌَِل لَُه اتَِّق هللّاَ أََخَذْتُه اْلِعزَّ َٕ٘ٓوهللّاُ الَ 

ْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِت هللّاِ َوهللّاُ َرُإوٌف ِباْلِعَباِد ) ٌَ اِس َمن  ( البقرة( السٌاق ال ٌحتمل رحمة لما 1ٕٓالنَّ

ِخِذ  ٌقول )فحسبه جهنم( كٌف ٌناسب الرحمة؟ ال ٌناسب ذكر الرحمة. فً تَّ ٌَ اآلٌة الثانٌة قال تعالى )الَّ 

ٍء إاِلَّ  ًْ َس ِمَن هللّاِ ِفً َش ٌْ ْفَعْل َذلَِك َفلَ ٌَ اء ِمن ُدْوِن اْلُمْإِمنٌَِن َوَمن  ٌَ قُوْا ِمْنُهْم ُتَقاًة اْلُمْإِمُنوَن اْلَكاِفِرٌَن أَْولِ  أَن َتتَّ

ُرُكُم هللّاُ َنْفَسهُ  ٌَُحذِّ مران( مقام تحذٌر ولٌس مقام رحمة وال ٌتناسب التحذٌر مع الرحمة ( آل ع3َٕوإِلَى هللّاِ ) َو

 ألن التحذٌر ٌعنً التهدٌد. فقط فً هذٌن الموضعٌن والسٌاق اقتضاهم أفردت الرأفة عن الرحمة.

111



 

25 
 

 سورة الحــــــديـــــــد

 *ِب دالٌخ اٌزٌوْذ ثـ )بّْ( ًاٌالَ يف ىزه آّخ )ًَبَِّْ اٌٍَّوَ ثِىُُْ ٌَشَئًُفٌ سَّحٌُِْ(؟

ٌحتاجه المقام، إذا احتاج إلى توكٌدٌن مثالً لما ٌذكر هللا تعالى النعم التً أنزلها علٌنا ٌإكد التوكٌد بحسب ما 

ٌُِضٌَع إٌَِماَنُكْم  إِنَّ هللّاَ وإذا لم ٌحتج إلى توكٌد ال ٌإكد ولو احتاج لتوكٌد واحد ٌإكد بواحد. )َوَما َكاَن هللّاُ لِ

ِحٌمٌ  اِس لََرُإوٌف رَّ ٌُِحبُّوَن أَن َتِشٌَع اْلَفاِحَشُة فًِ الَِّذٌَن آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أَلٌٌِم  ( البقرة(ٖٗٔ) ِبالنَّ أّكد. )إِنَّ الَِّذٌَن 

ْعلَُم َوأَنُتْم اَل َتْعلَُموَن ) ٌَ  ُ ا َواآْلِخَرِة َوهللاَّ ٌَ ْن ُكْم َوَرْحَمُتُه 2ِٔفً الدُّ ٌْ ِ َعلَ  ِحٌمٌ َوأَنَّ هللاَّ َرُإوٌف رَ ( َولَْواَل َفْضُل هللاَّ

ٌُِضٌَع إٌَِماَنُكْم( وٌقولن هذه اآلٌة نزلت ٕٓ) ( النور( ما أّكد. فً اآلٌة األولى كانوا فً طاعة )َوَما َكاَن هللّاُ لِ

لما تحولت القبلة من بٌت المقدس إلى الكعبة تساءل الصحابة عن الذٌن ماتوا هل ضاعت صالتهم؟ وهل 

ِحٌٌم( أما ضاعت صالتنا السابقة؟ سؤلوا عن طاعة كانوا  اِس لََرُإوٌف رَّ ٌعملون بها فؤكّد هللا تعالى )إِنَّ هللّاَ ِبالنَّ

فً اآلٌة الثانٌة فهم فً معصٌة )ٌحبون أن تشٌع الفاحشة( فال ٌحتاج إلى توكٌد. فً تعداد النعم ) ألم تر أن 

ِحٌٌم( لما هم فً طاعة ٌإكد ولما ٌكون فً معصٌة ال ٌإكد. ولم ٌقل فً  هللا سخر إِنَّ هللّاَ ِبالنَّاِس لََرُإوٌف رَّ

 القرآن )وهللا رإوف رحٌم( أبداً إما مإكدة بالالم و)إّن( أو )رإوف بالعباد(.

 *ىً لذِذ اٌشمحخ ػٍَ اٌشؤفخ يف اٌمشآْ؟ ًىً خبءد سحُْ سئًف؟ 

بَ  ُعوهُ َرْأَفًة َوَرْحَمًة لم ترد رحٌم رإوف فً القرآن ووردت فقط رأفة ورحمة )َوَجَعْلَنا ِفً قُلُوِب الَِّذٌَن اتَّ

ًة اْبَتَدُعوَها ) ٌَّ ( الحدٌد( لكن لٌس بهذه الصٌغة. حسب السٌاق الذي ترد فٌه أحٌاناً من الخاص إلى 1َٕوَرْهَبانِ

 العام وأحٌاناً من العام إلى الخاص.

(( 242فَوُ ٌَوُ ؤَظْؼَبفًب وَثِريَحً ًَاٌٍّوُ َّمْجِطُ ًََّجْسُطُ ًَبٌَِْْوِ رُشْخَؼٌَُْ )*يف سٌسح اٌجمشح لبي رؼبىل )َِّٓ رَا اٌَّزُِ ُّمْشِضُ اٌٍّوَ لَشْظًب حَسَنًب فَُْعَبػِ

 ًىنب لبي )فْعبػفو ٌو ًٌو ؤخش وشُّ( ًاخزٍفذ خبدتخ آّبد فّب اٌفشق ثني آّزني؟

ألجر له أضعافاً كثٌرة( وفً الحدٌد ذكر المضاعفة مع ا ً سورة البقرة قال تعالى )فٌضاعفهأوالً ف

)فٌضاعفه له وله أجر كرٌم( زاد هنا باألجر الكرٌم وهو الحسن البالغ الجودة. فً البقرة ما قال هكذا وقال 

الفرق فً فقط )أضعافاً كثٌرة( هنا مكان األضعاف الكثٌرة قال )فٌضاعفه له وله أجر كرٌم( هذه زٌادة. 

)وله أجر  وذكر الكٌف)فٌضاعفه له(  د ذكر الكمّ كثٌرة( وفً الحدٌ ضعافاأالبقرة ذكر الكّم ولم ٌذكر الكٌف )

كرٌم( ذكر أمرٌن. أما فً البقرة فذكر الكّم فقط وفً الحدٌد ذكر الكّم والكٌف: المضاعفة واألجر الكرٌم. 

، هذا أمر. واألمر اآلخر أنه قال فً سورة البقرة واإلنفاقسورة الحدٌد مطبوعة بطابع اإلٌمان وذكرنا بؤن 

قْ  ٌَ ٌّق الرزق وٌمسك هذا فً الدنٌا. محتمل إذن الشخص ٌناله قبض أو )َوهللّاُ  ْبُسُط( ٌقبض معناه ٌض ٌَ ِبُض َو

بسط، صاحب المال محتمل أن ٌصٌبه قبض فهذا الذي ٌصٌبه القبض والتضٌٌق فً الرزق ٌحتاج إلى المال 

كثٌرة( فؤنت أنفِق حتى ال  ولذلك لما قال تعالى ٌقبض وٌبسط هذا محتاج إلى المال فقال )فٌضاعفه له أضعافاً 

ٌصٌبك القبض وحتى ٌؤتٌك البسط. هذا من باب تبصٌره فً األمر ٌقول له: أنفِق حتى ال ٌصٌبك القبض 

ٌُبسط لك فقال )فٌضاعفه له أضعافاً كثٌرة( ألنه ٌحتاج إلى المال. أما فً سورة الحدٌد فلٌس فٌها  وحتى 

د بالقبض فقال تعالى فً الحدٌد )فٌضاعفه له وله أجر كرٌم(. وفً تهدٌد بالقبض أما فً آٌة البقرة ففٌها تهدٌ
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ٍة أَنَبَتْت سَ  ٌُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِفً َسبٌِِل هللّاِ َكَمَثِل َحبَّ َثُل الَِّذٌَن  ْبَع َسَناِبَل فًِ سورة البقرة قال تعالى فً آٌة أخرى )مَّ

ٌَُضاِعفُ  ٍة َوهللّاُ  َئُة َحبَّ َشاء َوهللّاُ َواِسٌع َعلٌٌِم ) ُكلِّ ُسنُبلٍَة مِّ ٌَ ( البقرة( فً مقام التكثٌر فناسب التكثٌر ٕٔٙلَِمن 

 التكثٌر فً السورة.

*لبي رؼبىل يف آّخ سٌسح احلذّذ )ًٌو ؤخش وشُّ( ًلبي يف آّخ ؤخشٍ يف ٔفس اٌسٌسح )ؤخش وجري( فّب اٌفشق ثني األخش 

 اٌىشُّ ًاألخش اٌىجري؟

ْسَتْخلَِفٌَن ِفٌِه اآلٌة التً قال فٌها أجر ك ا َجَعلَُكم مُّ ِ َوَرُسولِِه َوأَنفِقُوا ِممَّ َفالَِّذٌَن آَمُنوا ِمنُكْم بٌر قال )آِمُنوا ِباهللَّ

(( ذكر أمرٌن اإلٌمان واإلنفاق وهنا ذكر اإلنفاق فقط )من ذا الذي ٌقرض هللا(. 1) َوأَنَفقُوا لَُهْم أَْجٌر َكبٌِرٌ 

فلما اتسعت الدائرة إتسع األجر فقال )أجر كبٌر( أي  ولى وهذه دائرة أوسعفً األ واإلنفاقذكر اإلٌمان 

متسع. كل أجٍر له داللة. األجر الكبٌر ٌحوي الكرٌم لكن من حٌث الكّم هو أكبر ألنه ذكر أمرٌن: اإلٌمان 

 ، إتسعت فصار أكبر.نفاقواإل

 *ِب اٌفشق ثني خٌارُْ آّزني )ًبٌْو رشخؼٌْ( )ًٌو ؤخش وشُّ(؟

ٌَُضاِعَفُه لَُه أَْضَعاًفا َكثٌَِرًة َوهللّاُ ٌَ  ٌُْقِرُض هللّاَ َقْرًضا َحَسًنا َف ن َذا الَِّذي  ْقبُِض فً سورة البقرة قال تعالى )مَّ

ْبُسُط  ٌَ ِه ُتْرَجُعونَ َو ٌْ (( وهنا قال )وله أجر كرٌم(. أصالً سورة البقرة واقعة فً سٌاق القتال والموت ٕ٘ٗ) َوإِلَ

اُهْم إِ  )أَلَْم َترَ  ٌَ اِرِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحَذَر اْلَمْوِت َفَقاَل لَُهُم هللّاُ ُموُتوْا ُثمَّ أَْح ٌَ نَّ هللّاَ لَُذو َفْضٍل إِلَى الَِّذٌَن َخَرُجوْا ِمن ِد

ْشُكُروَن ) ٌَ اِس َولَـِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس الَ   َواْعلَُموْا أَنَّ هللّاَ َسِمٌٌع (( بعدها قال )َوَقاِتلُوْا ِفً َسِبٌِل هللاِّ َٖٕٗعلَى النَّ

ْبُسُط َٕٗٗعلٌٌِم ) ٌَ ْقبُِض َو ٌَ ٌَُضاِعَفُه لَُه أَْضَعاًفا َكِثٌَرًة َوهللّاُ  ٌُْقِرُض هللّاَ َقْرًضا َحَسًنا َف ِه ( مَّن َذا الَِّذي  ٌْ َوإِلَ

ْلَمإِل ِمن َبِنً إِْسَرائٌَِل ِمن َبْعِد ُموَسى (( اإلقراض معلّق على نٌة تجهٌز الجٌوش )أَلَْم َتَر إِلَى إ٘ٗ) ُتْرَجُعونَ 

َقاتِْل ِفً َسِبٌِل هللّاِ ) ًٍّ لَُّهُم اْبَعْث لََنا َملًِكا نُّ (( اآلٌات فً الموت والقتال والموت والقتل مظّنة ٕٙٗإِْذ َقالُوْا لَِنِب

ورة الحدٌد فالكالم فً اإلنفاق الرجوع إلى هللا تعالى فقال )وإلٌه ترجعون( مناسبة للموت والقتال. أما فً س

ولٌس فً الموت والقتال. أما فً سورة البقرة فجاءت فً سٌاق الموت والقتال )َفَقاَل لَُهُم هللّاُ ُموُتوْا( ماتوا أي 

رجعوا إلى هللا والموت والقتل مظنة الرجوع إلى هللا تعالى فقال )وإلٌه ترجعون( ولما كان فً مقام مظنة 

ولما كان الكالم لٌس فً هذا السٌاق فً سورة الحدٌد قال )وله أجر   قال )وإلٌه ترجعون(الرجوع إلى هللا 

 كرٌم(.

  *مل ّمً رسؼَ ىنب ثذي جتشُ؟ 

ألن األنهار تجري وال ٌقال تسعى والجري هو الركض من اإلسراع. وتحت الجنة الواحدة عدة أنهار )َمَثُل 

ِة الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن فِ  ِر آِسٍن )اْلَجنَّ ٌْ اء َغ ( محمد(. ونالحظ أنه لما قال )تجري( معناها ٌَ٘ٔها أَْنَهاٌر مِّن مَّ

األنهار غٌر راكدة، فٌها تجدد للمٌاه ألن عدم الجري مظّنة الركود واألسن. إذا كان الماء ال ٌجري فهو 

ِة الَّتًِ ُوِعَد اْلمُ  ِر آِسٍن( ما قال مظنة األسون. الحظ لما لم ٌذكر الجري )َمَثُل اْلَجنَّ ٌْ اء َغ تَّقُوَن ِفٌَها أَْنَهاٌر مِّن مَّ
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تجري ولكن قال )من ماء غٌر آسن( حّدد ألنه لما لم ٌذكر تجري حتى ٌرفع مظنة األسون والركود قال )من 

ٌّر متعفن من عدم الجرٌان. لما ٌقول تجري ال ٌقول غٌر آسن ولما ال ٌقول  ماء غٌر آسن( آسن أي متغ

 ٌر آسن. األنهار غٌر اآلسنة تضاهً تجري من تحتها األنهار من حٌث التعبٌر البٌانً.تجري ٌقول غ

 * ِشح ّزوش يف اٌمشآْ )خبٌذّٓ فْيب ؤثذاً( ًِشح )خبٌذّٓ فْيب( دلبرا؟ ًِب ٔؼنَ ؤثذاً 

ما محدودة )أبداً( أي لٌس له نهاٌة. وخالدٌن الخلود عام وأحٌاناً العرب تقول خالدٌن ال ٌعنون فٌها األبد وإن

بفترة طوٌلة )ما دامت السموات واألرض(. األبد ٌعنً بال انقطاع ال ٌنتهً. وقد أثٌر هذا السإال سابقاً 

وأجبنا عنه مطوالً وذكرنا جملة أمثلة من القرآن الكرٌم. إذا كان من باب تعظٌم األجور والكالم الطوٌل فً 

 ٌذكر أبداً وإذا كان إٌجازاً ال ٌذكر أبداً. وصفها ٌقول أبداً إذا كان تفصٌل فً الجنات ونعٌمها 

  * ثبٌشغُ ِٓ ؤْ ادلاِنني ًادلاِنبد ِزوٌسّٓ مل ّمً خبٌذّٓ دلبرا؟

 ألنه لم ٌذكر نعٌم الجنة ولٌس فٌها تفصٌل، ما ذكر شٌئاً من النعٌم وما فّصل فً الجنة. 

 *)لًْ اسخؼٌا ًساءوُ( بسخؼٌا فْيب دالٌخ اٌٌساء فّب دالٌخ ًساءوُ؟

داً )وراءكم( ونحن عندنا ظرف مإكد وظرف  هذه فٌها أكثر من أمر فً اللغة: إما أن ٌكون ظرفاً مإكِّ

مإسس كما عندنا حال مإكد وحال مإسس ونعت مإكد ونعت مإسس. المإسس هو الذي ٌإسس معنى 

أٌت أخاك ولٌس جدٌداً غٌر موجود فً الجملة مثل: أقبل أخوك مسرعاً، رأٌت أخاك نائماً، نائماً لٌست من ر

لها عالقة برأٌت أخاك هذه ٌسمونها حال مإسسة. أما قوله تعالى )ولّى مدبراً( حال مإكدة. عندنا ظرف 

مإسس وظرف مإكد، ظرف مإسس أكثر مثال على الظروف تقول: جاء ٌوم الجمعة ألن المجًء ٌمكن أن 

أن ٌكون له زمن، تكلّم حٌناً هذا  ٌكون فً أٌام أخرى، جلس بٌن األشجار )مإسس( لكن جلست زمناً ال بد

ٌسمى ظرف مإكد. )وراءكم( ظرف مإكد لـ )ارجعوا(. والداللة التً ٌزٌدها التوكٌد هنا ألن التؤكٌد مطلوب 

ْقُف ِمن َفْوقِِهْم ) ِهُم السَّ ٌْ ( النحل( السقف معروف أنه فوق وكذلك قوله ٕٙفً اللغة كما قال تعالى )َفَخرَّ َعلَ

ِه )تعالى )َوالَ طَ  ٌْ ِطٌُر ِبَجَناَح ٌَ ( األنعام( معروف أن الطائر ٌطٌر بجناحٌه فالتوكٌد موجود فً اللغة 3ٖائٍِر 

وغرضه البٌانً زٌادة فً التوكٌد واالهتمام. وقد ٌكون )وراءكم( إسم فعل بمعنى ارجع فٌكون فٌها تؤكٌدٌن: 

. ثم )وراءكم( لٌس بالضرورة أن تكون ٌنفٌها إهانة أشد للكافرإسم الفعل وتؤكٌد بالفعل. )إرجعوا وراءكم( 

مإكدة. لما تقول إرجع قد ترجع فً مكانك بظهرك من غٌر إستدارة لكن لما تقول إرجع وراءك فال بد أن 

ع أما ارجع وراءك فهو أمر آخر  تستدٌر وترجع للمكان اآلخر فهناك فرق بٌن ارجع أي أفسح المجال أو وسِّ

فهذا كالطرد. )ِقٌَل اْرِجُعوا َوَراءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا(، قٌل ارجعوا قلنا  وهو أن ٌذهب للخلف ٌستدٌر وٌرجع

 أن المإمنٌن لم ٌقولوا هذا الكالم وإنما المالئكة قالتها ألن المإمنٌن مشغولون بما هو أهّم.

وإنما قال لم ٌقل هناك نور وإنما قال )فالتمسوا نورا( أي اطلبوا منهم نوراً، لم ٌقل هناك نور موجود 

 إلتمسوا نوراً.
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ْحَمُة َوَظاِهُرهُ ِمن قَِبلِِه اْلَعَذاُب( ُحِجز بٌنهم ولم ٌقل  َنُهم بُِسوٍر لَُّه َباٌب َباِطُنُه ِفٌِه الرَّ ٌْ بٌنهما مع أنهما )َفُضِرَب َب

ْخَتِصُموَن ) ٌَ األفراد أجمعٌن ألنه قال ( النمل( أي بٌن ٘ٗفرٌقان كما قال فً آٌة أخرى )َفإَِذا ُهْم َفِرٌَقاِن 

بالجمع منافقٌن ومنافقات وعندنا مإمنٌن ومإمنات فضرب بٌنهم على الجمع أي ُحِجز بٌنهم بسور. ضرب 

فً اللغة لما تؤتً بالباء )ضرب بٌنهم بسور( أي لٌس ضرباً بالعصى وإنما ُحِجز بٌنهم وٌسمى هذا تضمٌن 

حرف جر ثم ٌؤتً بفعل آخر ال ٌتعدى بهذا الحرف ٌعنً ٌضّمن الفعل معنى آخر. أصل الفعل ٌتعدى ب

وتعّدٌه بهذا الحرف الجر فٌعطً معنى آخر، مثالً: نصرناهم من الذٌن كفروا، فعل نصر ال ٌتعدى بـ )من( 

وإنما فعل نّجى ٌتعدى بـ )من( فلما قال نصرناهم من ضّمن معنى نّجى واكتسب معنى النجاة ومعنى 

تضمٌن ٌكتسب معنٌٌن المعنى األصلً المذكور ومعنى ذلك الفعل الذي أشار النصر. هذا ٌسمى فً اللغة ال

 إلٌه بحرف الجر.

ٌُظّن أن  )ضرب بٌنهم بسور( أي حجز بٌنهم. السور هو ما أحاط بالشًء لكنه قال )له باب( حتى ال 

بٌنهم بسور  المإمنٌن محتجزون فٌه. لو لم ٌكن له باب ٌحتمل أنهم محتجزون. المإمنون والمنافقون ُحِج.

هذا السور له باب ٌدخل منه المإمنون ٌنفذون منه إلى مرادهم إلى الجنة والمنافقٌون ال ٌستطٌعون أن ٌنفذوا 

منه. فالسور ٌحجز بٌنهم بحٌث هذا الباب ٌفضً بالمإمنٌن إلى الجنة والمنافقون خارج السور والمإمنون 

وظاهره من قبله العذاب( داخله فٌه الرحمة وهً الجهة داخله فهمنا هذا من قوله تعالى )باطنه فٌه الرحمة 

التً فٌها المإمنون وظاهره من ِقَبلِه العذاب جهة المنافقٌن. لم ٌقل بٌنهم سور وسكت وإنما من جهة 

المإمنون السور له باب ٌسعون به فً طرٌقهم إلى الجنة والمنافقون ال ٌمكن لهم الدخول ألن الباب لٌس من 

والحظ أنه قال عن السور )باطنه فٌه الرحمة وظاهره من قبله باطنه أي جهة المإمنٌن.  جهتهم وإنما من

العذاب( أي أن ظاهره ٌختلف عن باطنه كما أن المنافقٌن ظاهرهم ٌختلف عن باطنهم فهً لمسة فنٌة دقٌقة 

قبله العذاب. ولم  جداً. فكما أن المنافقٌن ٌخالف باطنهم ظاهرهم كذلك السور باطنه فٌه الرحمة وظاهره من

 ٌقل باطنه فٌه الرحمة وظاهره فٌه العذاب ألنهم خارجه.

َعُكْم( قبلها قال تعالى )ٌوم ٌقول المنافقون والمنافقات( باستعمال الفعل )ٌقول( واآلن  َناُدوَنُهْم أَلَْم َنُكن مَّ ٌُ (

النفس كما فً قوله تعالى )ٌنادونهم( نادى أي رفع الصوت، مّد الصوت، مّد النداء والقول عام حتى فً 

ُ ِبَما َنقُوُل ) ُبَنا هللاَّ ٌَُعذِّ قُولُوَن ِفً أَنفُِسِهْم لَْواَل  ٌَ ( المجادلة(. هم كانوا قرٌبٌن منهم فً البداٌة لكن مع السور 3)َو

صار كل واحد فً جهة وٌحتاجون لرفع الصوت )ٌنادونهم( أي ٌرفعون أصواتهم ألن القول حتى لو تكلم 

فض األصوات هو القول حتى فً النفس. اآلن صار بٌنهم حاجز وٌحتاجون لرفع الصوت أحدهم بؤخ

 )ٌنادونهم(.

 *)ُّنَبدًَُٔيُُْ ؤٌََُْ َٔىُٓ َِّؼَىُُْ( مل ّمٌٌٌا ؤمل ٔىٓ ِنىُ؟

هم لم ٌكونوا منهم ولو قالوا ألم نكن منكم لقال المإمنون كال. ألم نكن منكم أي مإمنٌن، ألم نكن معكم 

ٌّة ال تعنً بالضرورة أن ٌكونوا منهم، نعم هم موجودون معهم فً صحٌح أنت م معنا ُتظهرون اإلٌمان، فالمع

نفس المكان أو المدٌنة لكنهم لٌسوا منهم. )معكم( ظرف و )من( حرف جر وكل واحدة لها داللة. قالوا بلى 

ُكْم َفَتنُتْم أَنفُسَ  ًُّ َحتَّى َجاء أَْمُر أنتم معنا ولكن لٌسوا منهم )َقالُوا َبلَى َولَِكنَّ ْتُكُم اأْلََمانِ ُكْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغرَّ

ِ اْلَغُروُر(. ُكم ِباهللَّ ِ َوَغرَّ  هللاَّ
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 * ىنب لبي رؼبىل )لبٌٌا ثٍَ( ًيف آّبد اٌسبثمخ لبي )لًْ اسخؼٌا ًساءوُ(؟

قٌل بلى كٌف ٌكون حكماً على اآلخر؟ أنا لو قال :قٌل بلى الكالم لٌس حكماً ألنهم ٌكلمون المإمنٌن ولو 

أسؤلك أنت وغٌرك ٌجٌب عنك كٌف تكون أجبت أنت؟ هذا سإال، أما )انظرونا نقتبس من نوركم قٌل 

ارجعوا( هذا طلب ٌحتمل أن ٌرد اآلخر عنً أما فً السإال فال ٌجب أن ٌجٌب عنك أحد. )ألم نكن معكم( 

ٌب فقال )قالوا بلى( ال ٌمكن أن تكون هنا )قٌل بلى( ألنه من ٌقول هذا الكالم صحٌح؟ أنت المسإول تج

احتمال أن ٌجٌب غٌرهم أن ٌكون معهم أو ال. لو قال واحد بلى ٌقال أنا ال أسؤلك أنت ولكن أسؤلهم ألننً 

 كنت معهم.

 ؤْ ختشغ ٌزوش اهلل ًِب ٔزي ِٓ احلك؟*لبي رؼبىل )ؤْ ختشغ لٌٍهبُ( ثةسنبد اخلشٌع بىل اٌمٌٍة فٍُ مل ّمً ِثالً: ؤمل ّإْ ٌمٌٍة ادلاِنني 

ٌُحّذروا من قلوب الذٌن أوتوا  هو حّذرهم من أن ٌكونوا كالذٌن أوتوا الكتاب ولم ٌحذرهم من قلوبهم. لم 

الكتاب وإنما من الذٌن أوتوا الكتاب لم ٌقل وال ٌكونا كقلوب الذٌن أوتوا الكتاب. إذن التحذٌر من أن ٌكونوا 

ذا أمر. وصار تشبٌه جماعة بجماعة، الذٌن أوتوا الكتاب بمقابل الذٌن آمنوا. ثم قال كالذٌن أوتوا الكتاب ه

)وكثٌر منهم فاسقون( هذا وصف لألشخاص ال للقلوب. ثم ذكر المإمنٌن وقلوبهم وأهل الكتاب وقلوبهم )َواَل 

ِهُم اأْلََمدُ  ٌْ ُكوُنوا َكالَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبُل َفَطاَل َعلَ ؤِْن لِلَِّذٌَن آَمُنوا أَن َتْخَشَع قُلُوُبُهْم  ٌَ ٌَ َفَقَسْت قُلُوُبُهْم(، )أَلَْم 

( كؤن هللا تعالى حرٌص على العباد حتى ال ٌطول علٌهم األمد فتقسو قلوبهم ألن  ِ َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحقِّ لِِذْكِر هللاَّ

 ألمد هو الزمن وجمعها آماد.طول األمد مدعاة لقسوة القلوب ولهذا قال )تخشع قلوبهم(. ا

 *دلبرا لبي )ؤًرٌا اٌىزبة( ًمل ّمً )آرْنبىُ اٌىزبة(؟

ا  القرآن الكرٌم ٌستعمل أوتوا الكتاب فً مقام الذم وٌستعمل آتٌناهم الكتاب فً مقام المدح. قال تعالى )َولَمَّ

ٌق لَِّما َمَعُهْم َنَبَذ َفرِ  ْن ِعنِد هللّاِ ُمَصدِّ ُهْم َجاءُهْم َرُسوٌل مِّ َن الَِّذٌَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب ِكَتاَب هللّاِ َوَراء ُظُهوِرِهْم َكؤَنَّ ٌٌق مِّ

 ( البقرة( هذا ذم.ْٔٓٔعلَُموَن )الَ ٌَ 

 

 * يف آّخ احلذّذ لبي رؼبىل )ًِغفشح ِٓ اهلل ًسظٌاْ( ًيف ٌِاظغ ؤخشٍ يف اٌمشآْ اسزؼًّ ِشظبح ًغفشاْ فّب اٌفشق؟

. كلمة غفران لم ترد إال فً موطن واحد فً قوله تعالى )ُغْفَراَنَك وان ومرضاةعندنا المغفرة وغفران ورض

َك اْلَمِصٌُر ) ٌْ َنا َوإِلَ ( البقرة( فً طلب المغفرة من هللا تعالى. إذن كلمة غفران مخصصة بطلب 3َٕ٘ربَّ

فً طلب المغفرة المغفرة من هللا تعالى، هذه دعاء أي نسؤلك المغفرة )غفرانك ربنا(. إذن غفران تستعمل 

ومن هللا تعالى تحدٌداً. المغفرة لم تؤت فً طلب المغفرة أبداً وإنما جاءت فً اإلخبار وفً غٌر الطلب )َوهللّاُ 

ْنُه َوَفْضالً ) ْغِفَرًة مِّ ِعُدُكم مَّ اِس َعلَى ُظْلِمِهْم )3ٌَٕٙ ( الرعد(. فً طلب ٙ( البقرة( )َوإِنَّ َربََّك لَُذو َمْغِفَرٍة لِّلنَّ

المغفرة فقط ٌستعمل كلمة غفران ومن جهة واحدة وهً المغفرة من هللا عز وجل. لم تؤت المغفرة فً الطلب 
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ْتَبُعَهآ أًَذى َوهللّاُ  ٌَ ٌر مِّن َصَدَقٍة  ٌْ ْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخ  وقد تؤتً من غٌر هللا سبحانه وتعالى كما فً قوله )َقْوٌل مَّ

ًٌّ َحلٌٌِم ) تؤتً من العباد. إذن المغفرة لٌست خاصة باهلل سبحانه وتعالى ولها أكثر من ( البقرة( قد َٖٕٙغنِ

 جهة ولم ٌستعملها القرآن فً طلب المغفرة. الغفران مختصة بطلب المغفرة ومن هللا تعالى تحدٌداً.

 (:22آّخ )

 *يف ىزه آّخ لبي رؼبىل )سبثمٌا( ًلبي) ًسبسػٌا( يف آي ػّشاْ؟

شرنا إلى هاتٌن اآلٌتٌن فً سإال وٌعاد السإال اآلن مرة أخرى وهناك أكثر من هذا ذكرناه قبل سنوات وأ

َماء َواأْلَْرِض  ٍة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ ُكْم َوَجنَّ بِّ ْت اختالف فً األلفاظ. آٌة الحدٌد )َساِبقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة مِّن رَّ أُِعدَّ

ِ َوُرُسلِِه َذلَِك فَ  ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظٌِم )لِلَِّذٌَن آَمُنوا ِباهللَّ ٌََشاء َوهللاَّ ٌُْإتٌِِه َمن   ِ (( وآٌة آل عمران ْٕٔضُل هللاَّ

قٌَِن ) ْت لِْلُمتَّ َماَواُت َواألَْرُض أُِعدَّ ٍة َعْرُضَها السَّ ُكْم َوَجنَّ بِّ ٌُنِفقُوَن فًِ ٖٖٔ)َوَساِرُعوْا إِلَى َمْغِفَرٍة مِّن رَّ ( الَِّذٌَن 

رَّ  اء َوالضَّ رَّ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسِنٌَن )السَّ اِس َوهللّاُ  َظ َواْلَعاِفٌَن َعِن النَّ ٌْ  ((ٖٗٔاء َواْلَكاِظِمٌَن اْلَغ

المفارقة لٌست بٌن سابقوا وسارعوا فقط وإنما فً اآلٌة كلها فهو قال )كعرض السماء( فً آٌة الحدٌد جاء 

وقال السموات جمع. فً آل عمران قال بكاف التشبٌه والسماء مفردة وفً آل عمران لم ٌؤت بكاف التشبٌه 

أعدت للمتقٌن وفً الحدٌد قال للذٌن آمنوا باهلل ورسله. ثم أضاف فً آٌة الحدٌد )ذلك فضل هللا ٌإتٌه من 

 ٌشاء(. إذن لٌست مسؤلة سابقوا وسارعوا فقط.

 آل عمران الحديد

ُكْم  بِّ  َساِبقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة مِّن رَّ

َماء َواأْلَْرِض   َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ

ِ َوُرُسلِِه  ْت لِلَِّذٌَن آَمُنوا بِاهللَّ  أُِعدَّ

َشاء  ٌَ ٌُْإتٌِِه َمن   ِ  َذلَِك َفْضُل هللاَّ

بُِّكْم   َوَساِرُعوْا إِلَى َمْغِفَرٍة مِّن رَّ

َماَواُت َواألَْرُض   َعْرُضَها السَّ

قٌِنَ  ْت لِْلُمتَّ  أُِعدَّ

  وسارعوا:*سابقوا 

َراِت ) ٌْ ٌَُساِرُعوَن ِفً اْلَخ ُهْم َكاُنوا  ( األنبٌاء( أما المسابقة 2ٓالمسارعة أنت قد تسارع بنفسك إلى األمر )إِنَّ

فتقتضً أكثر من واحد حتى تكون مسابقة. ال بد أن ٌكون أكثر من متسابق. المسارعة قد تكون لوحدك أنت 

غٌرك للوصول إلى المركز األول. المسارعة سرعة أما المسابقة  تسارع إلى االمتحان لكن المسابقة تسابق

 هً سرعة وزٌادة.
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 **)كعرض السماء( )عرضها السموات واألرض(: 

 قّدم المغفرة على الجنة ألن المغفرة تسبق دخول الجنة. 

وفً اللغة إما  ما الفرق بٌن السماء والسموات؟ إذا عرفنا الفرق نفهم التشبٌه لِماذا حصل. السماء فً القرآن

 أن ٌكون :

o ( ا ِبَمَصاِبٌَح ٌَ ْن َماء الدُّ نَّا السَّ ٌَّ ( الملك( السموات السبع كل واحدة منها ٘واحدة السموات السبع )َولََقْد َز

 تسمى سماء السماء األولى إلى السابعة. 

o  َماء َماء ) فالسحابوالسماء قد ٌقال لكل ما عالك )أَلَْم  الجو( البقرة( ٌٕٕسمى سماء )َوأَنَزَل ِمَن السَّ

َماء ) َراٍت فًِ َجوِّ السَّ ِر ُمَسخَّ ٌْ َرْوْا إِلَى الطَّ ْمُدْد ِبَسَبٍب إِلَى  السقف( النحل( 12ٌَ ٌَ سماء بنّص القرآن )َفْل

ُدهُ مَ  ٌْ ٌُْذِهَبنَّ َك نُظْر َهْل  ٌَ ْقَطْع َفْل ٌَ َماء ُثمَّ لِ ِغٌُظ )السَّ ٌَ ( الحج( إلى سقف بٌته )السبب هو الحبل( من ٘ٔا 

َماء  ُد ِفً السَّ عَّ ٌَصَّ َما  كان ٌظن أن لن ٌنصره هللا فً الدنٌا واآلخرة فلٌخنق نفسه فالسقف سماء. )َكؤَنَّ

ْبسُ فضاء( األنعام( ٕ٘ٔ) ٌَ اَح َفُتثٌُِر َسَحاًبا َف ٌَ ٌُْرِسُل الرِّ ُ الَِّذي  َف ، السحاب قال )هللاَّ ٌْ َماء َك ُطُه ِفً السَّ

َشاء )  ( الروم(. كل ما عال اإلنسان فهو سماء ال ٌشترط أن ٌظلّك. 3ٌَٗ

إذن السماء إما أن تكون واحدة السموات السبع وإما أن تكون لكل ما عالك. األوسع هً السماء ألن 

َماء َواأْلَ  ِبٌٍن )السموات ستكون قسماً من السماء )َوَما ِمْن َغاِئَبٍة ِفً السَّ ( النمل( )َقاَل 1ْ٘رِض إاِلَّ ِفً ِكَتاٍب مُّ

ِمٌُع اْلَعلٌُِم ) َماء َواألَْرِض َوُهَو السَّ ْعلَُم اْلَقْوَل ِفً السَّ ٌَ رَّ ِفً َٗربًِّ  ْعلَُم السِّ ٌَ ( األنبٌاء( لكن قال )قُْل أَنَزلَُه الَِّذي 

َماَواِت َواأْلَْرِض ) وعلن ٌعنً قلت فً نفسً ٌصٌر سراً فالقول أوسع من  ( الفرقان( ألن القول فٌه سرٌ ٙالسَّ

ُ ِبَما َنقُوُل ) ُبَنا هللاَّ ٌَُعذِّ قُولُوَن ِفً أَنفُِسِهْم لَْواَل  ٌَ ( المجادلة( هذا سر وعلن فلما قال ٌعلم القول قال فً 3السّر )َو

 السماء ألنها أوسع لما قال السر وهو جزء قال السموات. 

زخذِيب اٌمشآْ يف آي ػّشاْ )بِرْ رُصْؼِذًَُْ ًَالَ رًٌٍََُْْ ػٍَََ ؤحَذٍ ًَاٌشَّسٌُيُ َّذْػٌُوُُْ فِِ ؤُخْشَاوُُْ *رإسٌا مبؼنَ حتزٌٔا ًاس

ّسخ اٌجْبْٔخ يف (( ِب ا221ٌٌٍَْ )فَإَثَبثَىُُْ غَُّّبً ثِغٍَُّ ٌِّىَْْالَ رَحْزٌَُٔاْ ػٍَََ َِب فَبرَىُُْ ًَالَ َِب ؤَصَبثَىُُْ ًَاٌٍّوُ خَجِريٌ ثَِّب رَؼٍَُّْ

 آّزني؟ 

ِكال الفعلٌن ٌدل على الحزن عندنا حِزن ٌحَزن وحَزن ٌحُزن، حِزن ٌحَزن فعل الزم لٌس متعدٌاً تقول حِزن 

ِهْم ) ٌْ ْحُزنَك َقْولُُهْم )33علٌه و)َوالَ َتْحَزْن َعلَ ٌَ ( ٌس( )الكاف مفعول به(.حِزن ٌحُزن 1ٙ( الحجر(، )َفاَل 

ْحُزُنِنً أَن َتْذَهُبوْا ِبِه ) متعدي، حزننً وأحزننً ٌَ ( ٌوسف(. اللغة العلٌا حَزن ٌحُزن وتستعمل ٖٔ)َقاَل إِنًِّ لَ

أحزن أٌضاً، أحزن من َحَزن. الفعل أسً ٌؤسى ٌسمونه الباب الرابع )لكٌال ال تؤسوا( وأسى بمعنى حزن 

َف آَسى َعلَى َقْوٍم َكاِفِرٌَن ) ٌْ فهو أسً ٌؤسى، كالهما ٌفٌد الحزن لكن ( األعراف( هً أأسى، 2ٖأٌضاً )َفَك

الفارق بٌن لكٌال تحزنوا ولكٌال تؤسوا فً الحزن مشقة أكثر وشدة ألنه قرٌب من معنى الحْزن الذي هو 

الغلظ والشدة فً األرض )اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً وأنت تجعل الحْزن إذا شئت سهالً( الحْزن أي 

الحزن فٌه ِغلظ وشدة فً األرض والُحزن هو الغلظ والشدة فً النفس.  الصعب وتقال لألرض الصعبة. إذن
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أٌهما أثقل؟ الُحزن أثقل على النفس من الحْزن ، الحْزن تجتازه وانتهى األمر أما الُحزن فٌبقى فً النفس. 

 .الَحزن فتحة والُحزن ضمة فاختاروا الضمة لما هو أثقل ألنها تتناسب اللفظة مع مدلولها أو المعنى 

 * ِب دالٌخ رمذُّ اٌجْنبد ػٍَ اٌىزبة ًاٌىزبة ػٍَ ادلْزاْ؟ ىً ٌو غشض ثْبِٔ ِؼني؟

البٌنات هً المعجزات الظاهرة التً أوتٌها الرسل والدالئل والحجج التً تدل على النبّوة مثل عصا موسى 

كتاب والمٌزان وناقة صالح وإبراء عٌسى لألكمه واألبرص هذه هً البٌنات وهً جمع بٌنة. وذكر معها ال

فقدم البٌنة على الكتاب ألنها سبٌل لإلٌمان به والتصدٌق، البٌنة أي المعجزة هً السبٌل لإلٌمان وإال كل 

واحد ٌّدعً أنه عنده كتاب أو جاءه كتاب، إذن ٌنبغً أن تكون هناك بٌنة تصدق هذا المرَسل وتصدق ما 

سبق من المٌزان ألن الكتاب فٌه المٌزان ألن المٌزان جاء منه من كتاب. إذن البٌنة تسبق الكتاب. والكتاب أ

هو كل ما ٌتمٌز به الحق من الباطل والعدل من الظلم وكل ما ٌتعلق بؤمور الشرع هذه تكون فً الكتاب. 

الكتاب ٌتضمن المٌزان ألن فٌه كل ما ٌتعلق بالحقوق والمٌزان للحقوق. والمٌزان هو اآللة المعروفة. 

كل ما ٌتمٌز به الحق من الباطل والعدل من الظلم من أمور ٌذكرها فً حٌاة الناس،  الكتاب والمٌزان هو

وحٌاة الناس لٌست فقط ما ٌتعلق بهذه اآللة وإنما هنالك حقوق وواجبات ومعامالت وحقوق وعقائد وكله 

ة ٌندرج تحت المٌزان ألنك تقول كالمك حق أو باطل، احتجاجك حق أو باطل هذا مٌزان، وهذه موضوع

فً الكتاب إذن الكتاب ٌتضمن المٌزان إذن هو أسبق من المٌزان ألن المٌزان هو فً الكتاب. إذن الترتٌب 

 البٌنات ألنها تدل على صحة الكتاب وتثبته والحجج التً تقوم على صحته، الكتاب، المٌزان. 

لتقسٌط. إذن القسط له "أخذ كل منهم قسطه" حتى البٌع با أٌضامعنى القسط هو العدل والِحّصة والنصٌب 

ا اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا لَِجَهنََّم  داللتان هنا العدل والحصة والنصٌب. الفعل الثالثً َقَسط بمعنى جار وظلم )َوأَمَّ

( الجن( أقسط الهمزة تسمى همزة السلب ٌعنً رفع الظلم والجور سلبه رفعه وأزاله أي عدل مثل َ٘ٔحَطًبا )

لجور ومنعه، صرخ وأصرخ أي أزال صراخه، عجم الكتاب وأعجمه أي أزال جار أي ظلم وأجار أزال ا

 عجمته. 

 

 الىصبيب العمليت:

  من وسوس له الشيطان وأتاه الشك فليقرأ قوله ) هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل

 شيء عليم( فهي تثبت اإليمان , وليستعيذ باهلل من الشيطان ولينتهي .

  المؤمنين بحسب السبق إلى اإليمان وأعمال البر .تفاوت درجات 

 . اإلنفاق في سبيل هللا سبب في بركة المال ونمائه 

  هريرة رضي هللا عنه أن الرسول صلى هللا علين وسلم يدعو عند النوم )اللهم رب  أبيعن

 السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة واإلنجيل والفرقان فالق

الحب والنوى ال إله إال أنت أعوذ بك من شر كل شيء أن آخذ بناصيته أنت األول فليس قبلك 
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شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء 

 اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر ( أخرجه مسلم .

  على األعمال .هللا معكم معية علم وإطالع توعد ووعد بالمجازاة 

 . اإلحسان مرتبتين األولى أن تعبد هللا كأنك تره والثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

 . هللا يعلم القلب المستحق للهداية فإن صدقت أعطاك هللا ما تريد 

 . هللا يبتلي اإلنسان بالمال كيف يتصرف فيه 

 منهم نوره من النخلة ومنهم على قدر أعمالك تمرين على الصراط منهم من نوره مثل الجبل و

 نوره كالرجل القائم وأدناهم نوره في إبهامه يتقد مره وينطفئ مرة .

 . احذر من النفاق فال أحد يأمن نفسه 

  التربص بالمؤمنين والشك في البعث واالنخداع باألماني واالغترار بالشيطان : من صفات

 المنافقين .

 بتدبر يثبت اإليمان يذهب قسوة القلب. النفقة في سبيل هللا وذكره وقراءة القرآن 

 . إذا عرفت حقيقة الدنيا وأنها لهو وزينة ولعب زهدت فيها 

 . ال تشغلك المصيبة عن طاعة هللا ففيها خير لك 

 . الحياة الطيبة هي الرضا بقضاء هللا وقدره 

  ألمور التي تثبت اإليمان في القلب التسليم ألمر هللا والرضا .امن 

 اب قسوة القلب و وجمود العين .الغفلة من أسب 

 . إذا حصلت على نعمة فال تفرح يفرح يوصلك إلى الكبر والبطر فهو منة من هللا 

 . من فوائد اإليمان بالقدر عدم الحزن على ما فات من حظوظ الدنيا 

 . البخل وأمر الناس به خصلتان ذميمتان من صفات المنافقين 

 في العبادة . على العبد أن ال يكلف نفسه ما ال يطيق 

 . عند النذر بالطاعة الوفاء به واجب وعند المعصية يكفر عن نذره وال يعملها 

 . أحب األعمال إلى هللا أدومها وإن قل 

 

 :مع خىاتيمهب الحديدسىرة  تىبسب فىاتح 

ٌُِمٌُت َوُهَو َعلَى ُكلِّ     ًٌِ َو ٌُْح َماَواِت َواأْلَْرِض  ٍء َقِدٌٌر )بداٌتها قال )لَُه ُمْلُك السَّ ًْ (( ثم قال بعدها )لَُه َٕش

ِ ُتْرَجُع اأْلُُموُر ) َماَواِت َواأْلَْرِض َوإِلَى هللاَّ ٌُْإتٌِِه ُ٘مْلُك السَّ  ِ ِد هللاَّ ٌَ ((، هذا فً بداٌتها وفً نهاٌتها )َوأَنَّ اْلَفْضَل ِب

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظٌِم ) َشاُء َوهللاَّ ٌَ فضله. الفضل بٌد هللا ما دام له ملك السموات  (( الملك ملكه والفضل2َٕمْن 

  واألرض حصراً فالفضل بٌده حصراً، هو الملك وهو المتفضل ٌعطٌه من ٌشاء، فإذن له الملك وله الفضل.

 

  عٛسح اٌؾذ٠ذ ٔٙب٠خ  
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة المجادلة ::
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 المجبدلت ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 هللا عّغ لذ) طؼخٌٝ رمٌٛٗ الفظظخدٙخ ٚرٌه( عّغ لذ) رغٛسس ٚطغّٝ حٌّجخدٌش، رغٛسس حٌغٛسس ع١ّض 

 رٓ أٚط حِشأس رمؼ١ش حفظظذض ألٔٙخ ٚرٌه حٌظٙخس عٛسس ٚطغّٝ ،(صٚجٙخ فٟ طجخدٌه حٌظٟ لٛي

 ٚر١ٕض ٌٙخ، صٚجٙخ ِظخ٘شس شؤْ فٟ طجخدٌٗ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ حٌٕزٟ ٌذٜ جخءص حٌظٟ حٌظخِض

 .حٌظٙخس دىُ حٌغٛسس

 ِذ١ٔش عٛسس. 

 ِعغَ  حٌزٞ هلل حٌذّذ: لخٌض أٔٙخ ػخثشش ػٓ سٚٞ ِخ حٌغٛسس ٘زٖ فؼً فٟ حٌغٕش فٟ جخء ِّخ: فؼخثٍٙخ َٚ 

ّٟ  ٠خفٝ فىخْ صٚجٙخ طشىٛ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ هللا سعٛي اٌٝ خٌٛش جخءص ٌمذ حألطٛحص َعّؼٗ  ػٍ

 ٠غّغ ٚهللا هللا اٌٝ ٚطشظىٟ صٚجٙخ فٟ طجخدٌه حٌظٟ لٛي هللا عّغ لذ) ٚجً ػض هللا فؤٔضي والِّٙخ

 (.رظ١ش ع١ّغ هللا اْ طذخٚسوّخ

 حألطٛحص عزذخٔٗ عّؼٗ ٚعغ أْ حٌمذسس ٘زٖ ػظُ ِٚٓ ٚلذسطٗ، هللا ػٍُ طّخَ طز١ٓ: حٌغٛسس ِذٛس 

 حٌغٛسس ٘زٖ ط١ّضص ٌزح حٌىّخي رظفخص حإلدخؽش ػٕٗ حٌالصَ حٌمذسس طّخَ اٌٝ اشخسس فف١ٙخ وٍٙخ،

 ػٍٝ حٌظجشإ ٚػذَ رخٌٕفٛط، ِٕٗ حٌّٙخرش ٌظشر١ش آ٠خطٙخ ِٓ آ٠ش وً فٟ هللا حٌجالٌش ٌفع ػٍٝ رخشظّخٌٙخ

 .ِخخٌفظٗ

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

 ٠ئط١ٗ هللا ر١ذ حٌفؼً ٚأْ) رمٌٛٗ ػزخدٖ ِٓ ٠شخء ِٓ ػٍٝ فؼٍٗ رزوش حٌذذ٠ذ عٛسس هللا خظُ ٌّخ ِٓ 

 حٌذػٛس، اجخرش فٟ فؼٍٗ ر١خْ رزوش رٌه ِٓ ٘ٛ رّخ حٌّجخدٌش عٛسس حفظظخ( حٌؼظ١ُ حٌفؼً رٚ ٚهللا ٠شخء

 (.هللا اٌٝ ٚطشظىٟ صٚجٙخ فٟ طجخدٌه حٌظٟ لٛي هللا عّغ لذ) فمخي وشرٙخ ٚفشج حٌّشأس طٍه دػخء فؤجخد

 عّخع وخْ خٍمٗ، ػٍٝ عزذخٔٗ فؼٍٗ ػظ١ُ رز١خْ حٌخٍك ػجض اثزخص رؼذ حٌذذ٠ذ عٛسس خظّض ٌّخ 

 حٌفؼً رٌه ِٓ والَ ػٓ ٚوالَ طٛص، ػٓ طٛص ٠شغٍٗ أْ غ١ش ِٓ حٌّخٍٛلخص ج١ّغ أطٛحص

 .حٌؼظ١ُ

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 حٌّؼخٟٔ ِٓ حإلٔغخْ طذشس حٌّجخدٌش عٛسس فجخءص ٌٍٙذح٠ش حإل٠جخر١ش حٌّؼخٟٔ اٌٝ حٌذذ٠ذ عٛسس أسشذص   

 حإلٔغخْ ٠ذػٛ ِخ ف١ٙخ جخء فمذ حٌّجخدٌش عٛسس أِخ حٌّظم١ٓ، خظخثض اٌٝ حٌذذ٠ذ عٛسس أسشذص د١ث حٌغٍز١ش،

 حٌّجخدٌش ٚعٛسس حٌذذ٠ذ عٛسس فظظىخًِ ٠خفٝ ال حٌزٞ حٌظىخًِ ِٓ ٚ٘ٛ حٌفخعم١ٓ، أخالق ِٓ حٌظذشس اٌٝ

 .حٌفغٛق ِٓ ٚطذشسح حٌظمٜٛ ٌظذممخ حٌّظمخر١ٍٓ حٌفش٠م١ٓ رظفخص طفظالْ فخٌغٛسطخْ
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 محبور السىرة:
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 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 حٌظٟ ح٢سحء أسجخ فٟ ثؼٍزش رٕض خٌٛش ٟٚ٘ حٌّجخدٌش، لظش رز١خْ حٌغٛسس حرظذأص( 4 – ٔ) ح٠٢خص 

 حٌشجً لٛي فٟ رخٌظٙخس حٌضٚجش رظذش٠ُ حٌجخ١ٍ٘ش أً٘ وؼخدس حٌظخِض رٓ أٚط صٚجٙخ ِٕٙخ ظخ٘ش

 .أِٟ وظٙش ػٍٟ أٔض: الِشأطٗ

 دخي رزوش أطزؼٗ حٌؼخ١ٌّٓ، سد دذٚد ػٕذ حٌٛلخف١ٓ حٌّئ١ِٕٓ دخي هللا روش ٌّخ( 1ٔ – 5) ح٠٢خص 

 فٟ ح١ٌٙٛد ِغ حٌّئ١ِٕٓ ػٍٝ ٠ظآِشْٚ وخٔٛح حٌز٠ٓ حٌّٕخفم١ٓ ِٓ ٚسعٌٛٗ هللا ألِش حٌّخخٌف١ٓ حٌّذخد٠ٓ

 .دخٌُٙ ا١ٌٗ ٠ئٚي ِٚخ طآِشُ٘ ػخلزش ِز١ٕخ   حٌّذ٠ٕش

 أُٔٙ ٚرٌه حٌش١طخْ، دضد خغخسس ػٍش ٌز١خْ حعظجٕخف ػٓ ػزخسس ح٠٢خص ٘زٖ( ٕٕ – ٕٓ) ح٠٢خص 

 .أخشٜ ٔخد١ش فٟ ٚحٌٙذٜ ٔخد١ش فٟ فُٙ أِشٖ، ٚخخٌفٛح فؼخدٖٚ ٚسعٌٛٗ هللا دخدٚح

 

 :التمهيد

حٌذّذهلل ٚحٌظالس ٚحٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، حٌٍُٙ ػٍّٕخ ِخ٠ٕفؼٕخ ٚحٔفؼٕخ رّخ ػٍّظٕخ ٚصدٔخ ػٍّخ ٚ٘ذٜ   رغُ هللا

 ٚطمٝ..

 حٌٍُٙ حسصلٕخ حٌذغٕخص حٌجخس٠خص ٚحسصلٕخ أػّخي حٌغشحثش.

 حٌٍُٙ حسصلٕخ حٌزشوش ٚحإلخالص ٚحٌمزٛي ٚحٌظذق.

 عزذخٔه سرٕخ ال ػٍُ ٌٕخ اال ِخ ػٍّظٕخ أه أٔض حٌؼض٠ض حٌذى١ُ.

ِٓ حٌشٚحرؾ حٌظٟ طجؼً حٌّجظّغ حٌّغٍُ ِجظّؼخ ِظشحرطخ ِظّخعىخ طغٛدٖ سٚحرؾ حٌّذزش ٚحٌٕظشس ٚطذفظٗ ِٓ 

 ظذًٍ ٚحٌزٚرخْ فٟ ح٠ٌٛٙخص ٚحٌّجظّؼخص حألخشٜ .حٌ

 رً طجؼً ِٕٗ ٚدذس ٚحدذس طغؼٝ ٌظذم١ك سعخٌش حإلعالَ فٟ حألسع .

ٚلذ وخْ حٌٕزٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠زخ٠غ أطذخرٗ ػٍٝ طذم١ك ٘زح حألطً حٌؼظ١ُ فىخْ ٠مٛي ٌزؼؼُٙ )أرخ٠ؼه 

 حٌّغ١ٍّٓ ٚطفخسق حٌّششو١ٓ(ػٍٝ أْ طؼزذ هللا ٚطم١ُ حٌظالس ٚطئطٟ حٌضوخس ٚطٕخطخ 

ٚلخي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: )ِثً حٌّئ١ِٕٓ فٟ طٛحدُ٘ ٚطشحدُّٙ ٚطؼخؽفُٙ ِثً حٌجغذ ،ارح حشظىٝ ِٕٗ ػؼٛ 

 طذحػٝ ٌٗ عخثش حٌجغذ رخٌغٙش ٚحٌذّٝ(سٚحٖ ِغٍُ.

  ِخ حٌؼم١ذس حٌظٟ ٔظىٍُ ػٕٙخ:

 ػم١ذس حٌٛالء ٚحٌزشحء.

خ فش٠ؼش سرخ١ٔش ٚال أدي ػٍٝ أ١ّ٘ش ٘زٖ حٌؼم١ذس ِٓ حػظٕخء حٌمشآْ ٘زٖ حٌؼم١ذس حإلعال١ِش حألط١ٍش ِٓ وٛٔٙ 

رظمش٠ش٘خ ،فّشس ٠زوش٘خ ػٍٝ أٔٙخ حٌشحرطش حإل٠ّخ١ٔش حٌظٟ طجّغ حٌّئ١ِٕٓ فظذثُٙ ػٍٝ فؼً حٌظخٌذخص 

)ٚحٌّئِْٕٛ ٚحٌّئِٕخص رؼؼُٙ أ١ٌٚخء رؼغ ٠ؤِشْٚ رخٌّؼشٚف ٠ْٕٚٙٛ ػٓ حٌّٕىش ٠ٚم١ّْٛ حٌظالس ٠ٚئطْٛ 

 ط١ؼْٛ هللا ٚسعٌٛٗ أٌٚجه ع١شدُّٙ هللا اْ هللا ػض٠ض دى١ُ(حٌضوخس ٠ٚ
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ِٚشس ٠زوش٘خ ِذزسح ِٓ حالٔغ١خق ٚسحء طذخٌفخص طؼغ حٌّغٍُ جٕزخ ٌجٕذ ِغ حٌىخفش فٟ ِؼخدحس اخٛحٔٗ 

 حٌّغ١ٍّٓ .لخي طؼخٌٝ: )ال ٠ظخز حٌّئِْٕٛ حٌىخفش٠ٓ أ١ٌٚخء ِٓ دْٚ حٌّئ١ِٕٓ(

ٙخ حٌظزغش حٌظٟ طظزغ حٌّئِٓ ٚال ٠ّىٓ أْ ٠ظظفٛح رّخ ٠ٕخلؼٙخ لخي ِٚشس ٠زوش ػم١ذس حٌٛالء ٚحٌزشحء ػٍٝ أٔ

طؼخٌٝ: )ال طجذ لِٛخ ٠ئِْٕٛ رخهلل ٚح١ٌَٛ ح٢خش ٠ٛحدْٚ ِٓ دخد هللا ٚسعٌٛٗ ٌٚٛ وخٔٛح آرخءُ٘ أٚ أرٕخءُ٘ أٚ 

ألٔٙخس اخٛحُٔٙ أٚ ػش١شطُٙ أٌٚجه وظذ فٟ لٍٛرُٙ حإل٠ّخْ ٚأ٠ذُ٘ رشٚح ِٕٗ ٠ٚذخٍُٙ جٕخص طجشٞ ِٓ طذظٙخ ح

 خخٌذ٠ٓ ف١ٙخ سػٟ هللا ػُٕٙ ٚسػٛح ػٕٗ أٌٚجه دضد هللا أال اْ دضد هللا ُ٘ حٌّفٍذْٛ (

 ٘زٖ ح٠٢ش ربرْ هللا عٕظذحسعٙخ ح١ٌَٛ فٟ طذحسعٕخ.

 ِٓ ِغظٍضِخص ػم١ذس حٌٛالء ٚحٌزشحء:

 /ٚالء حٌّئِٓ ألخ١ٗ فٟ طٛس ِظؼذدس .ٔ

وً دذ ٚطمذ٠ش ،ِٕٚٙخ ٚالء حٌٕظشس حٌظؤ١٠ذ طمظؼٟ ِٓ ٚالء حٌٛد ٚحٌّذزش أٞ أْ ٠ذًّ حٌّغٍُ ألخ١ٗ حٌّغٍُ 

 حٌّغٍُ أْ ٠مف اٌٝ جخٔذ أخ١ٗ حٌّغٍُ ٠ٚذفغ ػٕٗ حٌظٍُ ٠ٚض٠ً ػٕٗ حٌطغ١خْ أ٠ؼخ حٌٕظخ ٌُٙ ٚحٌشفمش ػ١ٍُٙ.

 /ِٓ أخطش حٌظٛس حٌّٛحالس حٌظٟ ٠ّٕؼٙخ حإلعالَ ٠ٚمظؼٟ رظخدزٙخ رخٌشدس ٚحٌىفشٕ

هللا ػض ٚجً ٚجٛد حإل٠ّخْ ػٓ وً ِٓ ٚحد حٌىخفش٠ٓ ٚٚحالُ٘ ،أ٠ؼخ ٚالء  ٚالء حٌٛد ٚحٌّذزش ٌٍىخفش٠ٓ فمذ ٔفٝ

حٌٕظشس ٚحٌظؤ١٠ذ رظٕظ١ذ حٌىخفش٠ٓ أ١ٌٚخء أٚ دىخِخ أٚ ِظغٍط١ٓ رؤٞ ٔٛع ِٓ حٌظغٍؾ ػٍٝ حٌّغ١ٍّٓ ،أ٠ؼخ 

 حطخخرُ٘ أطذلخء ٚأطف١خء ،لخي طؼخٌٝ: )٠خ أ٠ٙخ حٌز٠ٓ إِٓٛح ال طظخزٚح رطخٔش ِٓ دٚٔىُ (

 ء فٟ د٠خس حٌىفش دْٚ ػزس ِغ ػذَ حٌمذسس ػٍٝ الخِش شؼخثش حإلعالَ.أ٠ؼخ حٌزمخ

 أ٠ؼخ حٌظشزٗ رُٙ فٟ ٘ذ٠ُٙ حٌظخ٘ش ،ِٚشخسوظُٙ أػ١خدُ٘ 

 لخي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : )ِٓ طشزٗ رمَٛ فٙٛ ُِٕٙ(

 ٕٚ٘خن أِٛس ال طمذح فٟ حٌزشحءس ِٓ حٌىخفش٠ٓ:

ٓ أً٘ حٌىظخد ٚأوً ررخثذُٙ ،ح١ٌٍٓ فٟ ِؼخٍِظُٙ ػٕذ ارخدش حٌظؼخًِ ِؼُٙ رخٌز١غ ٚحٌششحء ،ارخدش حٌضٚحج ِ

 ػشع حٌذػٛس ػ١ٍُٙ )فمٛال ٌٗ لٛال ١ٌٕخ(

حٌؼذي ِؼُٙ ٚػذَ ظٍُّٙ ،لزٛي ٘ذ٠ظُٙ فمذ لزً حٌٕزٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٘ذ٠ش حٌّمٛلظ ،ػ١خدس ِش٠ؼُٙ ارح 

َ فمذ دػخ حٌٕزٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ وخْ فٟ رٌه ِظٍذش ِثً لظش حٌغالَ ح١ٌٙٛدٞ ،حٌذػخء ٌُٙ رخٌٙذح٠ش اال حإلعال

 ٚعٍُ ٌطٛحثف ِٓ حٌّششو١ٓ ُِٕٙ دٚط )حٌٍُٙ ح٘ذ دٚعخ ٚحثض رُٙ(

 ٚإلد١خء ػم١ذس حٌٛالء ٚحٌزشحء ثّشحص ِٕٙخ:

ظٙٛس حٌؼم١ذس حٌظذ١ذش ٚر١ٕٙخ ٚػذَ حٌظزخعٙخ رغ١ش٘خ ،ٚدّخ٠ش حٌّغ١ٍّٓ ع١خع١خ،ٚطذم١ك حٌظمٜٛ ٚحٌزؼذ ػٓ 

 ِغخخؾ هللا.
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 :وأسئلت تدبريتفىائد 

خ لَخٌُٛح ٌّشحد رخٌؼٛد فٟ لٌٛٗ )ح ِخ َّ ٌِ َْ َُّ ٠َُؼُٛدٚ ُْ ثُ ِٙ ْٓ َِٔغخثِ ِِ  َْ ُِ٘شٚ َٓ ٠ُظَخ حٌَِّز٠  (؟َٚ

حخظٍف حٌؼٍّخء فٟ ِؼٕٝ حٌؼٛد، فم١ً: ِؼٕخٖ حٌؼضَ ػٍٝ جّخع ِٓ ظخ٘ش ِٕٙخ، ٚأٔٗ رّجشد ػضِٗ طجذ ػ١ٍٗ  

حٌىفخسس حٌّزوٛسس، ٠ٚذي ػٍٝ ٘زح، أْ هللا طؼخٌٝ روش فٟ حٌىفخسس أٔٙخ طىْٛ لزً حٌّغ١ظ، ٚرٌه أّخ ٠ىْٛ 

خ لَخٌُٛح  : )رّجشد حٌؼضَ، ٚل١ً: ِؼٕخٖ دم١مش حٌٛؽء، ٠ٚذي ػٍٝ رٌه أْ هللا لخي َّ ٌِ َْ َُّ ٠َُؼُٛدٚ ( ٚحٌزٞ لخٌٛح أّخ ثُ

 ٘ٛ حٌٛؽء. 

ٍَٕش وّخ ل١ذص فٟ آ٠ش طَْذِش٠ُش َسلَزٍَش  ( ارح ٚجذ حٌؼٛد، طخس وفخسس ٘زح حٌظذش٠ُ )فـ  ٚػٍٝ وً ِٓ حٌم١ٌٛٓ ) ِِ ْئ ُِ  )

 أخشٜ روش أٚ أٔثٝ، رششؽ أْ طىْٛ عخٌّش ِٓ حٌؼ١ٛد حٌّؼشس رخٌؼًّ. 

  

ِٗ ٛػع فٟ لٌٛٗ ) ٌّشحد رخٌح ِخ َْ رِ  ( ؟طَُٛػظُٛ

 أٞ: ٠ز١ٓ ٌىُ دىّٗ ِغ حٌظش١٘ذ حٌّمشْٚ رٗ، ألْ ِؼٕٝ حٌٛػع روش حٌذىُ ِغ حٌظشغ١ذ ٚحٌظش١٘ذ.

 

 ؟و١ف١ش حإلؽؼخَ ِخ

ذَّ رُشٍّ أٚ  ُِ اِخ رؤْ ٠طؼُّٙ ِٓ لٛص رٍذٖ ِخ ٠ىف١ُٙ، وّخ ٘ٛ لٛي وث١ش ِٓ حٌّفغش٠ٓ، ٚاِخ رؤْ ٠طؼُ وً ِغى١ٓ 

 غ١شٖ ِّخ ٠جضٞ فٟ حٌفطشس، وّخ ٘ٛ لٛي ؽخثفش أخشٜ.ٔظف طخع ِٓ 

 ىظًّ ؟٠رّخ ٠ض٠ذ حإل٠ّخْ ٚ

ِٗ  رٌه حٌذىُ حٌزٞ ر١ٕخٖ ٌىُ، ٚٚػذٕخٖ ٌىُ ) َسُعٌِٛ َٚ  ِ ُٕٛح رِخهللَّ ِِ ( ٚرٌه رخٌظضحَ ٘زح حٌذىُ ٚغ١شٖ ِٓ حألدىخَ، ٌِظُْئ

حٌّمظٛدس [ ِّٚخ ٠ض٠ذ رٗ حإل٠ّخْ ٠ٚىًّ  ٚحٌؼًّ رٗ، فبْ حٌظضحَ أدىخَ هللا، ٚحٌؼًّ رٙخ ِٓ حإل٠ّخْ، ] رً ٟ٘

.ّٕٛ٠ٚ 

 ً٘ حٌظٙخس ِخظض رخٌضٚجش فمؾ ؟ ِٚخرح ػ١ٍٗ ٌٛ ظخ٘شٖ غ١ش٘خ ؟

ُْ  أْ حٌظٙخس ِخظض رظذش٠ُ حٌضٚجش، ألْ هللا لخي ) ِٙ ْٓ َِٔغخثِ ( فٍٛ دشَ أِظٗ، ٌُ ٠ىٓ ] رٌه [ ظٙخسح، رً ٘ٛ ِِ

 ١ٓ فمؾ.ِٓ جٕظ طذش٠ُ حٌطؼخَ ٚحٌششحد، طجذ ف١ٗ وفخسس ح١ٌّ

 

 ِخ دىُ حٌظٙخس ؟

 أْ حٌظٙخس ِذشَ، ألْ هللا عّخٖ ِٕىشح ] ِٓ حٌمٛي [ ٚصٚسح.
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 ِظٝ طجذ حٌىفخسس ؟

 .أْ حٌىفخسس أّخ طجذ رخٌؼٛد ٌّخ لخي حٌّظخ٘ش، ػٍٝ حخظالف حٌم١ٌٛٓ حٌغخرم١ٓ، ال رّجشد حٌظٙخس

 

 حٌشلزش حٌظغ١شس ؟ ةً٘ طجض

 ٚحٌىز١ش، ٚحٌزوش ٚحألٔثٝ، إلؽالق ح٠٢ش فٟ رٌه.أٔٗ ٠جضة فٟ وفخسس حٌشلزش، حٌظغ١ش 

 

 ِظٝ ٠جذ اخشحج حٌىفخسس  ؟

أٔٗ ٠جذ اخشحجٙخ اْ وخٔض ػظمخ أٚ ط١خِخ لزً حٌّغ١ظ، وّخ ل١ذٖ هللا. رخالف وفخسس حإلؽؼخَ، فبٔٗ ٠جٛص 

 حٌّغ١ظ ٚحٌٛؽء فٟ أثٕخثٙخ.

 

 ٌذىّش فٟ ٚجٛد حٌىفخسس لزً حٌّغ١ظ ؟ح ِخ

حٌىفخسس لزً حٌّغ١ظ، أْ رٌه أدػٝ إلخشحجٙخ، فبٔٗ ارح حشظخق اٌٝ حٌجّخع، ٚػٍُ  أٔٗ ٌؼً حٌذىّش فٟ ٚجٛد

 أٔٗ ال ٠ّىٓ ِٓ رٌه اال رؼذ حٌىفخسس، رخدس إلخشحجٙخ .

 

 ٌذىُ ٌٛ جّغ ؽؼخَ عظ١ٓ ِغى١ٕخ  ٚ أػطخٖ ٌشخض ٚحدذ ؟ح ِخ

أٔٗ ال رذ ِٓ اؽؼخَ عظ١ٓ ِغى١ٕخ، فٍٛ جّغ ؽؼخَ عظ١ٓ ِغى١ٕخ، ٚدفؼٙخ ٌٛحدذ أٚ أوثش ِٓ رٌه، دْٚ حٌغظ١ٓ ٌُ  

ْغِى١ٕ خ  ٠جض رٌه، ألْ هللا لخي: ) ِِ  َٓ َُ ِعظ١ِّ  (.فَبِْؽَؼخ

 

 ؟ ِٗخ جضحء ِٓ ٠ذخد هللا ٚسعٌٛ

(  ُْ ِٙ ْٓ لَْزٍِ ِِ  َٓ خ ُوزَِض حٌَِّز٠ َّ  ( أٞ: أرٌٛح ٚأ١ٕ٘ٛح وّخ فؼً رّٓ لزٍُٙ، جضحء ٚفخلخ. ُوزِظُٛح َو

١ٌٚظ ٌُٙ دجش ػٍٝ هللا، فبْ هللا لذ لخِض دجظٗ حٌزخٌغش ػٍٝ حٌخٍك، ٚلذ أٔضي ِٓ ح٠٢خص حٌز١ٕخص ٚحٌزشح١٘ٓ ِخ 

َٓ  ٠ز١ٓ حٌذمخثك ٠ٚٛػخ حٌّمخطذ، فّٓ حطزؼٙخ ٚػًّ ػ١ٍٙخ، فٙٛ ِٓ حٌّٙظذ٠ٓ حٌفخثض٠ٓ، ) ٍَْىخفِِش٠ ٌِ َػَزحٌد خ )( رَٙٚ

 ٌٓ ١ِٙ  ( أٞ: ١ٙ٠ُٕٙ ٠ٚزٌُٙ، وّخ طىزشٚح ػٓ آ٠خص هللا، أ٘خُٔٙ هللا ٚأرٌُٙ. ُِ
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ال أَْدَٔٝ ِخ حٌّشحد رٙزٖ حٌّؼ١ش فٟ لٌٛٗ ) َٚ  ُْ َٛ َعخِدُعُٙ َغٍش ااِل ُ٘ ّْ ال َخ َٚ  ُْ َٛ َسحرُِؼُٙ ٜ ثاَلثٍَش ااِل ُ٘ َٛ ْٓ َْٔج ِِ  ُْ خ ٠َُىٛ َِ

ال أَْوثََش ااِل ُ٘  َٚ ْٓ َرٌَِه  خ َوخُٔٛحِِ َِ  َٓ ُْ أ٠َْ َؼُٙ َِ  (؟َٛ 

 ٌٚٙزح أخزش ػٓ عؼش ػٍّٗ ٚادخؽظٗ رّخ فٟ حٌغّخٚحص ٚحألسع ِٓ دل١ك ٚج١ًٍ. 

ال أَوْ  ٚأٔٗ ) َٚ ْٓ َرٌَِه  ِِ ال أَْدَٔٝ  َٚ  ُْ َٛ َعخِدُعُٙ َغٍش ااِل ُ٘ ّْ ال َخ َٚ  ُْ َٛ َسحرُِؼُٙ ٜ ثاَلثٍَش ااِل ُ٘ َٛ ْٓ َْٔج ِِ  ُْ خ ٠َُىٛ َِ َٛ ثََش ااِل ُ٘

ؼَ  خ َوخُٔٛح َِ َِ  َٓ ُْ أ٠َْ َّْ ( ٚحٌّشحد رٙزٖ حٌّؼ١ش ِؼ١ش حٌؼٍُ ٚحإلدخؽش رّخ طٕخجٛح رٗ ٚأعشٖٚ ف١ّخ ر١ُٕٙ، ٌٚٙزح لخي: )ُٙ اِ

 ٌُ ٍء َػ١ٍِ ْٟ ًِّ َش َ رُِى  ( .هللاَّ

 ٌّشحد رخٌٕجٜٛ ، ِٚخرح أِش هللا طؼخٌٝ ػزخدس حٌّئ١ِٕٓ ؟ح ِخ

 ٟ حٌخ١ش، ٚطىْٛ فٟ حٌشش. حٌٕجٜٛ ٟ٘: حٌظٕخجٟ ر١ٓ حث١ٕٓ فؤوثش، ٚلذ طىْٛ ف

فؤِش هللا طؼخٌٝ حٌّئ١ِٕٓ أْ ٠ظٕخجٛح رخٌزش، ٚ٘ٛ حعُ جخِغ ٌىً خ١ش ٚؽخػش، ٚل١خَ رذك هلل ٌٚؼزخدٖ ٚحٌظمٜٛ، 

ٟٚ٘ ] ٕ٘خ [ : حعُ جخِغ ٌظشن ج١ّغ حٌّذخسَ ٚحٌّآثُ، فخٌّئِٓ ٠ّظثً ٘زح حألِش حإلٌٟٙ، فال طجذٖ ِٕخج١خ 

٠ٚزخػذٖ ِٓ عخطٗ، ٚحٌفخجش ٠ظٙخْٚ رؤِش هللا، ٠ٕٚخجٟ رخإلثُ ٚحٌؼذٚحْ ِٚؼظ١ش ِٚظذذثخ اال رّخ ٠مشرٗ ِٓ هللا، 

 . حٌشعٛي، وخٌّٕخفم١ٓ حٌز٠ٓ ٘زح دأرُٙ ٚدخٌُٙ ِغ حٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

 

 ِخ غخ٠ش ِىش ػذٚ حٌّئ١ِٕٓ ؟

ُٕٛح  ) َِ َٓ آ ُْ  ( ٘زح غخ٠ش ٘زح حٌّىش ِٚمظٛدٖ، )١ٌَِذضْ حٌَِّز٠ ِ٘ ١ٌََْظ رَِؼخسِّ َٚ ِ ِْ هللاَّ ( فبْ هللا طؼخٌٝ ٚػذ َش١ْج خ ااِل رِبِْر

ِٗ فؤػذحء هللا ٚسعٌٛٗ  ٍِْ٘ َ ١ُِّت ااِل رِؤ ْىُش حٌغَّ َّ ٌْ ال ٠َِذ١ُك ح َٚ حٌّئ١ِٕٓ رخٌىفخ٠ش ٚحٌٕظش ػٍٝ حألػذحء، ٚلخي طؼخٌٝ: 

ذسٖ هللا ٚحٌّئ١ِٕٓ، ِّٙخ طٕخجٛح ِٚىشٚح، فبْ ػشس رٌه ػخثذ اٌٝ أٔفغُٙ، ٚال ٠ؼش حٌّئ١ِٕٓ اال شٟء ل

َْ  ٚلؼخٖ، ) ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ًِ ح وَّ َٛ ١ٍَْظَ ِ فَ َػٍَٝ هللاَّ ( أٞ: ١ٌؼظّذٚح ػ١ٍٗ ٠ٚثمٛح رٛػذٖ، فبْ ِٓ طٛوً ػٍٝ هللا وفخٖ، ٚطٌٛٝ َٚ

 أِش د٠ٕٗ ٚد١ٔخٖ .

 

َوخسَ ٌّخرح خض حٌظالس ٚحٌضوخس رخٌزوش ٕ٘خ فٟ لٌٛش ) آطُٛح حٌضَّ َٚ السَ  ٛح حٌظَّ ُّ  ( ؟فَؤَل١ِ

ّ٘خ أَ حٌؼزخدحص حٌزذ١ٔش ٚحٌّخ١ٌش، فّٓ لخَ رّٙخ ػٍٝ حٌٛجٗ حٌششػٟ، فمذ لخَ رذمٛق هللا  ٚ٘خطخْ حٌؼزخدطخْ

َسُعٌَُٛٗ  ٚدمٛق ػزخدٖ، ] ٌٚٙزح لخي رؼذٖ: [ ) َٚ  َ أَِؽ١ُؼٛح هللاَّ  ( ٚ٘زح أشًّ ِخ ٠ىْٛ ِٓ حألٚحِش. َٚ

 

ْٛ ِخ جضحء حٌّٕخفم١ٓ فٟ لٌٛٗ ) ح لَ ْٛ ٌَّ َٛ َٓ طَ ُْ طََش اٌَِٝ حٌَِّز٠ َْ َػٍَٝ أٌََ ٠َْذٍِفُٛ َٚ  ُْ ُْٕٙ ِِ ال  َٚ  ُْ ُْٕى ِِ  ُْ خ ُ٘ َِ  ُْ ِٙ ُ َػ١ٍَْ خ َغِؼَذ هللاَّ  ِ

( َْ ٛ ُّ ُْ ٠َْؼٍَ ُ٘ َٚ ٌَْىِزِد  َْ ( 4ٔ ح ٍُٛ َّ خ َوخُٔٛح ٠َْؼ َِ ُْ َعخَء  ُ َّٙ ح أِ ُْ َػَزحر خ َشِذ٠ذ  ٌَُٙ ُ  ( أََػذَّ هللاَّ

شذ٠ذح، ال ٠مخدس لذسٖ، ٚال ٠ؼٍُ ٚطفٗ، أُٙ عخء ِخ  فجضحء ٘ئالء حٌخٛٔش حٌفجشس حٌىزرش، أْ هللا أػذ ٌُٙ ػزحرخ

 وخٔٛح ٠ؼٍّْٛ، د١ث ػٍّٛح رّخ ٠غخؾ هللا ٠ٚٛجذ ػ١ٍُٙ حٌؼمٛرش ٚحٌٍؼٕش .

 

 ً٘ ٠جظّغ حإل٠ّخْ ٚدذ ِٓ ٠ؼخدٞ حإل٠ّخْ ؟

 

ْ ال ٠جظّغ ٘زح ٚ٘زح، فال ٠ىْٛ حٌؼزذ ِئِٕخ رخهلل ٚح١ٌَٛ ح٢خش دم١مش، اال وخْ ػخِال ػٍٝ ِمظؼٝ حإل٠ّخ

 ٌٚٛحصِٗ، ِٓ ِذزش ِٓ لخَ رخإل٠ّخْ ِٚٛحالطٗ، ٚرغغ ِٓ ٌُ ٠مُ رٗ ِٚؼخدحطٗ، ٌٚٛ وخْ ألشد حٌٕخط ا١ٌٗ. 
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ٚ٘زح ٘ٛ حإل٠ّخْ ػٍٝ حٌذم١مش، حٌزٞ ٚجذص ثّشطٗ ٚحٌّمظٛد ِٕٗ، ٚأً٘ ٘زح حٌٛطف ُ٘ حٌز٠ٓ وظذ هللا فٟ 

 لٍٛرُٙ حإل٠ّخْ أٞ: سعّٗ ٚثزظٗ ٚغشعٗ غشعخ، ال ٠ظضٌضي، ٚال طئثش ف١ٗ حٌشزٗ ٚحٌشىٛن. 

  ُٚ٘ حٌز٠ٓ لٛحُ٘ هللا رشٚح ِٕٗ أٞ: رٛد١ٗ، ِٚؼٛٔظٗ، ِٚذدٖ حإلٌٟٙ ٚادغخٔٗ حٌشرخٟٔ.

ُٚ٘ حٌز٠ٓ ٌُٙ حٌذ١خس حٌط١زش فٟ ٘زٖ حٌذحس، ٌُٚٙ جٕخص حٌٕؼ١ُ فٟ دحس حٌمشحس، حٌظٟ ف١ٙخ ِٓ وً ِخ طشظ١ٙٗ 

حألٔفظ، ٚطٍز حألػ١ٓ، ٚطخظخس، ٌُٚٙ أوزش حٌٕؼ١ُ ٚأفؼٍٗ، ٚ٘ٛ أْ هللا ٠ذً ػ١ٍُٙ سػٛحٔٗ فال ٠غخؾ ػ١ٍُٙ 

ٌّثٛرخص، ٚجض٠ً حٌٙزخص، ٚسف١غ حٌذسجخص أرذح، ٠ٚشػْٛ ػٓ سرُٙ رّخ ٠ؼط١ُٙ ِٓ أٔٛحع حٌىشحِخص، ٚٚحفش ح

 رذ١ث ال ٠شْٚ فٛق ِخ أػطخُ٘ ِٛالُ٘ غخ٠ش، ٚال فٛلٗ ٔٙخ٠ش . 

ٚأِخ ِٓ ٠ضػُ أٔٗ ٠ئِٓ رخهلل ٚح١ٌَٛ ح٢خش، ٚ٘ٛ ِغ رٌه ِٛحد ألػذحء هللا، ِذذ ٌّٓ طشن حإل٠ّخْ ٚسحء 

ْ ٠ظذلٗ، فّجشد حٌذػٜٛ، ال طف١ذ ظٙشٖ، فبْ ٘زح ا٠ّخْ صػّٟ ال دم١مش ٌٗ، فبْ وً أِش ال رذ ٌٗ ِٓ رش٘خ

 ش١جخ ٚال ٠ظذق طخدزٙخ.

 
 

 لمسبث بيبويت:

 *ما انهمست انبياويت يف تكرار نفظ اجلالنت اهلل يف كم آيت مه آياث سىرة اجملادنت؟)د.فاضم انسامرائً(

لة لم ٌرد فً كل آٌة من آٌات سورة المجادلة ورد فٌها ذكر لفظ هللا بال استثناء وهناك سور أطول من المجاد

فٌها ذكر هللا مثل سورة القلم، سورة القٌامة، سورة المرسالت، سورة النبأ، سورة عبس وهً تتعلق بالسٌاق 

الموجود. فً سورة المجادلة ٌذكر فً كل آٌة ما ٌتعلق باهلل إسناداً أو صفة أو شًء فٌقتضً ذكرها وإذا لم 

ُ َقْوَل  ٌذكر هذا الشًء ال ٌحتاج كما فً سور متعددة أطول من المجادلة لم ٌذكر فٌها إسم هللا. )َقْد َسِمَع هللاه

َ لََعفُوٌّ َغفُوٌر )ٔالهِتً ُتَجاِدلَُك ِفً َزْوِجَها ) (( ذكر ما ٌتعلق باهلل تعلقاً أو إسناداً أو صفة ٌذكر لفظ ٕ(( )َوإِنه هللاه

 هللا وآٌات المجادلة كلها تتعلق باهلل إما إسناداً أو تعلقاً. 

 (:1آيت )

( انبمرة(؟ )د.فاضم 222( اجملادنت( وانبعم )وَبُعُىنَتُهُهَّ أَحَكُّ بِرَدِّهِهَّ )1*ما انفرق بني انسوج )لَدْ سَمِعَ انهَّهُ لَىْلَ انَّتِي تُجَادِنُكَ فِي زَوْجِهَا )

 انسامرائً(

البعل هو الذكر من الزوجٌن وٌقال زوج لألنثى والذكر. فً األصل فً اللغة البعل من اإلستعالء فً اللغة 

ًّ كل مستعل على غٌره بعالً  ٌّدها وُسم ٌعنً السٌد القائم المالك الرئٌس هو البعل وهً عامة. بعُل المرأة س

( الصافات( ألنهم ٌعتبرونه سٌدهم المستعلً علٌهم. األرض َٕ٘ٔوَتَذُروَن أَْحَسَن اْلَخالِِقٌَن ) َبْعاًل )أََتْدُعوَن 

المستعلٌة التً هً أعلى من غٌرها تسمى بعالً والبعولة هو العلو واالستعالء ومنها أُِخذ البعل زوج المرأة 

 ألنه سٌدها وٌصرف علٌها والقائم علٌها.
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (:3آيت )

 *ما انفرق بني فك رلبت وحترير رلبت؟)د.فاضم انسامرائً(

تحرٌر رقبة تقال فً الّرق واالسترقاق وهذا غٌر موجود اآلن لذلك تحرٌر الرقبة لم ٌأتً إال فً الِفداء 

ُعوُدوَن لَِما َقالُوا َفَتْحِرٌُر َرَقَبٍة ) ٌَ ٌَُظاِهُروَن ِمن نَِّسائِِهْم ُثمه  ( المجادلة(. فك رقبة ٌعنً تخلٌصها من ٖ)َوالهِذٌَن 

وغٌره ٌعنً فك عسرها أنت تفكها مما هً واقعة فٌه وهذه باقٌة إلى ٌوم الدٌن إعسار، من َقَود، من أسر 

( البلد( أما تحرٌر رقبة فلٌست موجودة اآلن وال تأتً تحرٌر رقبة إال فً الفداء وهً بمعنى ٖٔ)َفكُّ َرَقَبٍة )

 العتق أما فك رقبة تخلٌصها من عسرها إما من مغرمة أو عسر أو دٌن.

 (:13آيت )

 ا يرد يف انمرآن أحياواً أطيعىا اهلل وأطيعىا انرسىل وأحياواً أخري يرد وأطيعىا اهلل وانرسىل ؟)د.فاضم انسامرائً(* ملاذ

فً القرآن قاعدة عامة وهً أنه إذا لم ٌتكرر لفظ الطاعة فالسٌاق ٌكون هلل وحده فً آٌات السورة ولم ٌجري 

ُسولَ فً سورة آل عمران ) فً السٌاق أو أي إشارة إلٌه كما جاء ذكر الرسول  لََعلهُكْم  َوأَِطٌُعوْا هللّاَ َوالره

{(. واألمر اآلخر أنه إذا لم تكرر لفظ الطاعة فٌكون قطعٌاً قد ُذكر فٌه الرسول فً السٌاق ُٕٖٔتْرَحُموَن }

َها الهِذٌَن آَمُنوْا  ٌُّ ا أَ ٌَ ُسوكما فً قوله تعالى ) ٍء  َل َوأُْولًِ األَْمرِ أَِطٌُعوْا هللّاَ َوأَِطٌُعوْا الره ًْ ِمنُكْم َفإِن َتَناَزْعُتْم ِفً َش

ٌر َوأَْحَسُن َتأِْوٌالً  ٌْ ْوِم اآلِخِر َذلَِك َخ ٌَ ُسوِل إِن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلّلِ َواْل وهُ إِلَى هللّاِ َوالره َوأَِطٌُعوْا { النساء( و)5٘} َفُردُّ

ُسولَ  َما َعلَى َرُسولَِنا اْلَبالَُغ اْلُمِبٌُن }َواْحَذُرو هللّاَ َوأَِطٌُعوْا الره ُتْم َفاْعلَُموْا أَنه ٌْ ْسأَلُوَنَك 5ْٕا َفإِن َتَوله ٌَ { المائدة( و)

نُِكْم َوأَِطٌُعوْا هللّاَ َورَ  ٌْ قُوْا هللّاَ َوأَْصلُِحوْا َذاَت بِ ُسوِل َفاته ِ َوالره ْؤِمنٌَِن ُسولَُه إِن ُكنتُ َعِن األَنَفاِل قُِل األَنَفاُل هلِلّ م مُّ

َها الهِذٌَن آَمُنوْا ٔ} ٌُّ ا أَ ٌَ َ { األنفال( و )قُْل َٕٓوالَ َتَولهْوا َعْنُه َوأَنُتْم َتْسَمُعوَن } أَِطٌُعوْا هللّاَ َوَرُسولَهُ {و  أَِطٌُعوا هللاه

ُسولَ  ا َوأَِطٌُعوا الره ُكم مه ٌْ َل َوَعلَ ِه َما ُحمِّ ٌْ َما َعلَ ُسوِل إاِله  َفإِن َتَولهوا َفإِنه ْلُتْم َوإِن ُتِطٌُعوهُ َتْهَتُدوا َوَما َعلَى الره ُحمِّ

َها الهِذٌَن آَمُنوا ٗ٘اْلَباَلُغ اْلُمِبٌُن } ٌُّ ا أَ ٌَ ُسولَ { النور( و) َ َوأَِطٌُعوا الره { َٖٖواَل ُتْبِطلُوا أَْعَمالَُكْم } أَِطٌُعوا هللاه

ُموا بَ  اَلَة َوآُتوا محمد( و)أَأَْشَفْقُتْم أَن ُتَقدِّ ُكْم َفأَِقٌُموا الصه ٌْ ُ َعلَ َدْي َنْجَواُكْم َصَدَقاٍت َفإِْذ لَْم َتْفَعلُوا َوَتاَب هللاه ٌَ َن  ٌْ

َكاَة  َ َوَرُسولَهُ الزه ُ َخِبٌٌر بَِما َتْعَملُوَن } َوأَِطٌُعوا هللاه ُسوَل { المجادلة( و)َٖٔوهللاه َ َوأَِطٌُعوا الره إِن فَ َوأَِطٌُعوا هللاه

َما َعلَى َرُسولَِنا اْلَباَلُغ اْلُمبٌُِن } ُتْم َفإِنه ٌْ  { التغابن( وهذا ما جرى علٌه القرآن كله كقاعدة عامة.َٕٔتَوله

  

 الىصبيب العمليت:

 الذنوب ألنه تحرٌم ما أحل هللا . الظهار من كبائر 

 وهً رقبة مؤمنة فإن لم ٌستطع  ةٌه قبل المساس الكفارلمن قال لزوجته) أنت علً كظهر أمً ( فع

 فصوم شهرٌن متتابعٌن فإن لم ٌستطع فإطعام ستٌن مسكٌن .

 . التزام أحكام هللا والعمل بها من اإلٌمان 
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 . حدود هللا تمنع من الوقوع فً المحرمات 

 . الحدود توقٌفٌة ولٌس ألحد الخٌار فٌها 

 على المراقبة الذاتٌة . تربٌة النشئ 

 ناجً اثنان دون الثالث .من أدب المجلس عدم ت 

 . ال تعتدي على من ظلمك بالدعاء علٌه 

 . كلما زاد التوكل قل التوتر والقلق والعكس 

 . فسبحان من األدب اإلفساح لمن دخل فجزاؤه ٌوسع هللا علٌه فً قبره وٌرزقه الخشوع فً القلب

توسٌع هللا لعبده وال عن من أثاب على هذا العمل البسٌط هذا األجر العظٌم ، فال تسأل عن حجم 

 كٌفٌته نسأل هللا من فضله .

 . كثرة الحلف الكاذب من صفات المنافقٌن .احذر من الحلف حتى عند الصدق 

 . الٌمٌن الغموس أي الحلف الكاذب  لٌس لها كفارة من عظمها عند هللا 

 . من أقبح وأشنع األمور أن ٌتمسك اإلنسان برأٌه وهو على خطأ 

 هللا فإن نصر هللا آت . ال تٌأس من رحمة 

 مالذٌن ٌوادون المؤمنٌن وٌعادون الكفار كتب هللا فً قلوبهم اإلٌمان وغرسه حتى ال تأثر فٌه 

 الشبهة والشكوك .

 نه مؤمن باهلل والٌوم اآلخر ومع ذلك مواد ألعداء هللا محب لمن نبذ اإلٌمان وراء ظهره من زعم أ

 فهذا إٌمانه زعمً ال حقٌقة له .

 

 :مع خىاتيمهب المجبدلت رةسىتىبسب فىاتح 

ِٓ جّخي حٌّٕخعزش ر١ٓ حٌزذء ٚحٌخخطّش أْ هللا روش فٟ رذح٠ش حٌغٛسس أِش حٌّجخدٌش ٚأٔٗ سدُ شىٛح٘خ ألٔٙخ ِٓ    

حٌغٛسس رز١خْ أْ ِٓ طؼذٜ دذٚدٖ فؼخٚد أدٛحي دضرٗ، ٚعّغ ٌٙخ، ِٚٓ عّغ ٌٗ فٙٛ ِشػٟ ػٕٗ ٚخظُ 

 عزذخٔٗ ٚ٘ٛ ِٓ دضد حٌش١طخْ.حٌجخ١ٍ٘ش، فٙٛ ِذخد هلل 

ٚأ٠ؼخ  رذأص حٌغٛسس رظظ٠ٛش سػخ٠ش هللا ٚػٕخ٠ظٗ رخٌٕخط ِٓ خالي روش ٚحلؼش حٌّشأس حٌفم١شس حٌظٟ عّغ هللا    

ٌٙخ ٟٚ٘ طجخدي سعٛي هللا فٟ شؤْ صٚجٙخ، ٚدي رٌه ػٍٝ أخالطٙخ ٚدشطٙخ ػٍٝ سرخؽ أعشطٙخ، ٚخظّض 

ِٕٙخ حٌّجخدٌش لذ أخٍظض ٔفغٙخ هلل، فشلض اٌٝ ِمخَ حٌّفخػٍش فٟٙ  حٌغٛسس رز١خْ أْ ٕ٘خن ؽخثفش ِئِٕش، ٚحٌظٟ

 ال طٛحد ِٓ دخسد هللا ٚسعٌٛٗ.

  

   

 

  عٛسس حٌّجخدٌش  ٔٙخ٠ش 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الحشر ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 ٚلذ فؼٍٙح، ػٍٝ جٌذجٌس جٌظك١كس جألقحد٠ع ئ١ٌٗ أسشذش ِح ٚ٘ٛ جٌكشش ذغٛسز جٌغٛسز ٘زٖ جشطٙشش 

 جٌكشش، عٛسز: ػرحط الذٓ لٍص) لحي ُؾر١َش ذٓ عؼ١ذ فؼٓ جٌٕؼ١ش ذغٛسز ػرحط ذٓ هللا ػرذ عّح٘ح

 .جع١ّٓ ٌٙح أْ ٠ر١ٓ أْ ػرحط جذٓ أسجد جٌكذ٠ع ٚذٙزج( جٌَّٕؼ١ش عٛسز لً: لحي

 ِذ١ٔس عٛسز. 

 ًجٌغٛسز فؼحت : 

o ْٓؼمًِ ػ : ِشجش غالظ ٠ُظرف ق١ٓ لحي ِٓ) لحي ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ جٌٕرٟ ػٓ ٠ََغحس ذٓ َِ

 هللا ٚوً جٌكشش عٛسز آخش ِٓ آ٠حش غالظ ٚلشأ. جٌشؾ١ُ جٌش١طحْ ِٓ جٌؼ١ٍُ جٌغ١ّغ ذحهلل أػٛر

 لحٌٙح ِٚٓ ش١ٙذجً، ِحش ج١ٌَٛ رٌه فٟ ِحش ٚئْ ٠ُّغٝ، قطٝ ػ١ٍٗ ٠ظٍْٛ ٍِه أٌف عرؼ١ٓ ذٗ

 (.جٌّٕضٌس ذطٍه وحْ ٠ُّغٟ ق١ٓ

o ٓرٌه ٠ِٛٗ ِٓ فّحش ، أطرف ئرج جٌكشش عٛسز آخش ِٓ آ٠حش غالظ لشأ ِٓ: لحي جٌكغٓ، ػ 

 .جٌشٙذجء ذطحذغ ؽُرِغَ  ١ٌٍطٗ فٟ فّحش أِغٝ ئرج لشأ ٚئْ جٌشٙذجء، ذطحذغ ؽُرِغَ 

 ٌّمذِس ضفظ١ً ٔٛع ٚرٌه أفؼحٌٗ خالي ِٓ لذسضٗ ٚػظ١ُ هللا ػٍٝ جٌكشش عٛسز ضُؼّشفُٕح: جٌغٛسز ِكٛس 

 جٌطٕٛع ٌٙزج ٚجٌطفظ١ً ٚجٌّٕحفم١ٓ، ٚجٌىحفش٠ٓ جٌّطم١ٓ طفحش ػٍٝ ضؼشفٕح جٌؿٛ ٘زج ٚفٟ جٌرمشز، عٛسز

 .لذسضٗ ٚػظ١ُ عركحٔٗ ػٍّٗ شّٛي ػٍٝ د١ًٌ جٌٛؾٛد فٟ

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

 ٟوحْ ِّٙح ِٛجالضُٙ ِٓ جٌّإ١ِٕٓ ٚجِطٕحع ألػذجتُٙ ٚسعٌٛٗ غٍرطٗ هللا ذ١ٓ جٌّؿحدٌس عٛسز آخش ف 

 ٚلزف د٠حسُ٘ ِٓ جٌٕؼ١ش ذٕٟ ذاخشجؼ جٌغٍرس ٘زٖ ػٍٝ ٠ذي ِح روش جٌكشش عٛسز أٚي ٚفٟ لشذُٙ،

 ٌٍٛػذ ضأ١٠ذجً  جٌٕمحتض ػٓ جٌطٕض٠ٗ ػٍٝ ٠ذي جٌزٞ ذحٌطغر١ف جٌكشش عٛسز جذطذأش ٌزج لٍٛذُٙ فٟ جٌشػد

 .ذٕظشُ٘

 ٟقحي ذ١ٓ جٌكشش عٛسز أٚي ٚفٟ ٚسعٌٛٗ، هللا قحد ِٓ قحي هللا ذ١ٓ أ٠ؼحً  جٌّؿحدٌس عٛسز آخش ٚف ِٓ 

 .ٚسعٌٛٗ هللا شحق

  ًلٙشٖ ذر١حْ جٌكشش عٛسز جفططف هللا ٚقضخ جٌش١طحْ قضخ ذزوش جٌّؿحدٌس عٛسز هللا خطُ ٌّح ٚأ٠ؼح 

 .جإل٠ّحْ أً٘ ِٓ ٌكضذٗ ٚٔظشٖ ٚ٘ٛجْ خضٞ ِٓ ذحٌؿالء ٔحٌُٙ ِٚح جٌش١طحْ، ٌكضخ عركحٔٗ
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 سورة الــــــحــــشـــــر

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 جٌٕمض شٛجتد ػٓ هلل جٌطٕض٠ٗ ِٓ جٌّؿحدٌس آخش ػ١ٍٗ دي ِح ذ١حْ جٌكشش عٛسز ِمظٛد) جٌرمحػٟ لحي 

 ِٓ ٚأْ جٌغالَ، ػ١ٍُٙ ٚسُعٍُٗ ٘ٛ جٌغحٌد أٔٗ ػٍٝ ِشح٘ذ د١ًٌ ٚئلحِس ضؼحٌٝ هلل جٌشحٍِس جٌمذسز ذاغرحش

 جٌرحٌغس ٌٍكىّس جٌّغطٍضَ جٌطحَ ٌٍؼٍُ ِغطٍضِس ٚجٌؼضز ٚجٌمٛز جٌؼض٠ض، جٌمٛٞ هللا ألٔٗ جألر١ٌٓ، فٟ قحدُ٘

 ٌؿ١ّغ وشف أضُ جٌىحشف جٌػرحش ٚؾٗ ػٍٝ جٌخحعش ٚخغحسز جٌّفٍف ٌفالـ جٌّظٙش ٌٍكشش، جٌّغطٍضِس

 جٌكم١مٟ ذحٌكشش جٌّإرْ جٌكشش ذأٚي جٌّؼٍُ جٌٕؼ١ش ذٕٟ لظس رٌه ػٍٝ ف١ٙح ِح ٚأدي جٌىّحي طفحش

 (.ػ١ٍٗ جإل١ٌٙس جٌمذسز

 ٟجٌز٠ٓ ج١ٌٙٛد ِغ ٚضٕحؾ١ُٙ جٌّٕحفم١ٓ ِٓ ٚسعٌٛٗ هللا قحد ِٓ قحي جٌمشآْ روش أ٠ؼحً  جٌّؿحدٌس ٚف 

 ِّٓ ج١ٌٙٛد ِٓ أقالفُٙ ٌمٟ ِح ذؼغ جٌّٕحفم١ٓ ػٍٝ ٠ؼشع جٌكشش عٛسز فٟ ٕٚ٘ح ٌإلعالَ ٠ى١ذْٚ

 .ذكٍفحتُٙ قحي ِح ع١ظ١رُٙ ٔفحلُٙ ػٍٝ ػٍٛج ُ٘ ئْ ٚأُٔٙ ٚٔىحي ٚري خضٞ ِٓ ٚسعٌٛٗ هللا شحق

 ٟجٌكشش عٛسز ٚفٟ ٚسعٌٛٗ هللا قحد ٌّٓ ِٛجالضُٙ ذؼذَ ٌٍّإ١ِٕٓ جٌّذـ وحْ أ٠ؼحً  جٌّؿحدٌس عٛسز ٚف 

 .ذؼغ أ١ٌٚحء ذؼؼُٙ جٌّإ١ِٕٓ أْ هللا ذ١ٓ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 محبور السىرة:

 

  

135



 

5 
 

 سورة الــــــحــــشـــــر

 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 سخ هلل ٚجألسع جٌغّحٚجش فٟ ِح ضغر١ف ػٓ ذحإلخرحس جٌكشش عٛسز جفططكص( 5 – 1) ج٠٢حش 

 .جٌؼح١ٌّٓ

 ذٕٟ ٠ٙٛد ِٓ أخز ِح قحي ذر١حْ جٌمشآْ ششع فمذ جٌفٟء قىُ جٌّمطغ ٘زج ٠مشس( 11 – 6) ج٠٢حش 

 ِٚح جٌؼحؾً جٌؼزجخ ِٓ ٠ٕطظشُ٘ ِٚح جٌؼحؾً جٌؼزجخ ِٓ ذأٔفغُٙ قً ِح ذ١حْ ذؼذ أِٛجي ِٓ جٌٕظ١ش

 .ج٢ؾً جٌؼزجخ ِٓ ٠ٕطظشُ٘

 لطحي ذذْٚ جٌٕؼ١ش ذٕٟ ٌمش٠س فطف ِٓ ٠غش ذّح جٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ جٌمشآْ جِطٓ أْ ذؼذ( 42 – 11) ج٠٢حش 

 جٌرحل١س جٌمشٜ أً٘ ػحلرس ذأْ جإل٠زجء ِٚٓ أٍُِٙ خ١رس ِٓ ؾشٜ ِح ٚطف ُِٕٙ سعٌٛٗ ػٍٝ أفحء ِٚح

 .جٌٛػذ طحدق ِٓ ٚػذ ِٚح فطف ِح ػٍٝ ٌٗ شىشجً  هللا ذطمٜٛ جٌّإ١ِٕٓ أِش ئٌٝ جٔطمً أعالفُٙ، وؼحلرس

 

 :التمهيد

جٌكّذهلل ٚجٌظالز ٚجٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، جٌٍُٙ ػٍّٕح ِح٠ٕفؼٕح ٚجٔفؼٕح ذّح ػٍّطٕح ٚصدٔح ػٍّح ٚ٘ذٜ   ذغُ هللا

 ٚضمٝ..

، جٌٍُٙ جسصلٕح أػّحي جٌغشجتش ٚجسصلٕح جٌكغٕحش جٌؿحس٠حش  جٌٍُٙ جسصلٕح جإلخالص ٚجٌرشوس ٚجٌمرٛي ٚجٌظذق.

.. 

ْ ضإغش ف١ٙح جٌّإغشجش ٚضؼظف ذٙح جأل٘ٛجء ٚجألدٚجء فطؿٕف ٌٙح ٚضٕمحد   ّٛ جٌٕفظ ذطر١ؼطٙح وػ١شز جٌطمٍد ٚجٌطٍ

 ئ١ٌٙح.

 ٟٚ٘ فٟ جألطً ضغ١ش ذحٌؼرذ ئٌٝ جٌشش وّح لحي ضؼحٌٝ: )ئْ جٌٕفظ ألِحسز ذحٌغٛء ئال ِح سقُ سذٟ(

ٌزج فاْ ٌٙح خطشج ػظ١ّح ػٍٝ جٌّشء ئرج ٌُ ٠غطٛلفٙح ػٕذ قذ٘ح،٠ٍٚؿّٙح ذٍؿحَ جٌطمٜٛ ٚجٌخٛف ِٓ هللا ٚ

 ٠ٚأؽش٘ح ػٍٝ جٌكك أؽشج.

لحي ٌمّحْ جٌكى١ُ الذٕٗ : )٠ح ذٕٟ ئْ جإل٠ّحْ لحتذ ٚجٌؼًّ عحتك ،ٚجٌٕفظ قشْٚ ،فاْ فطش عحتمٙح ػٍص ػٓ 

جعطمحِص ،ئْ جٌٕفظ ئرج أُؽّؼص ؽّؼص،ٚئرج فٛػص ئ١ٌٙح أعحءش جٌطش٠ك ،ٚئْ فطش لحتذ٘ح قشٔص ،فارج جؾطّؼح 

 ،ٚئرج قٍّطٙح ػٍٝ أِش هللا طٍكص ،ٚئرج ضشوص جألِش ئ١ٌٙح فغذش(.

ِٚٓ ٕ٘ح وحْ ٌضجِح ػٍٝ وً ػرذ ٠شؾٛ ٌمحء سذٗ أْ ٠ط١ً ِكحعرطٗ ٌٕفغٗ ،ٚأْ ٠ؿٍظ ِؼٙح ؾٍغحش ؽٛجي 

َ ػٍٝ جعطذسجن ِح فحش ٠ٚشكز ّ٘طٗ ٌغفشٖ ف١ٕظش فٟ وً طفكس ِٓ ػّشٖ ِؼص ِحرج أٚدع ف١ٙح ٠ٚؼض

 جٌط٠ًٛ ئٌٝ هللا.

  ِح ٟ٘ ِكحعرس جٌٕفظ؟-

أْ ٠طظفف جإلٔغحْ فٟ ١ٌٍٗ ِح طذس ِٓ أفؼحي ٔٙحسٖ فاْ وحْ ِكّٛدج أِؼحٖ ٚجضرؼٗ ذّح شحوٍٗ ٚػح٘حٖ، ٚئْ 

 وحْ ِزِِٛح جعطذسوٗ ئْ أِىٓ ٚجٔطٙٝ ػٓ ِػٍٗ فٟ جٌّغطمرً.
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 ِح فحتذز ِكحعرس جٌٕفظ؟-

*جالؽالع ػٍٝ ػ١ٛخ جٌٕفظ ٚٔمحتظٙح ِٚػحٌرٙح ٠ٚؼشف جٌؼرذ لذس ٔفغٗ ف١ؼط١ٙح ِىحٔطٙح جٌكم١م١س ئْ ؾٕكص 

 ئٌٝ جٌىرش .

 *أْ ٠طؼشف ػٍٝ قك هللا ٚػظ١ُ فؼٍٗ ِّٕٚٗ ػٕذِح ٠محسْ ٔؼُ هللا ػ١ٍٗ ٚضفش٠طٗ فٟ ؾٕد هللا.

د٠ٕحس: )سقُ هللا ػرذج لحي ٌٕفغٗ :أٌغص *ضضو١س جٌٕفظ ٚضط١ٙش٘ح ٚئطالقٙح ٚئٌضجِٙح أِش هللا ،لحي ِحٌه ذٓ 

 طحقرس وزج؟ أٌغص طحقرس وزج؟ غُ رِٙح ،غُ خطّٙح ،غُ أٌضِٙح وطحخ هللا فىحْ ٌٙح لحتذج(.

*ضّٕٟ ٚضشذٟ ػٕذ جإلٔغحْ جٌؼ١ّش دجخً جٌٕفظ ،قزس جذٓ جٌم١ُ سقّٗ هللا ِٓ ئّ٘حي ِكحعرس جٌٕفظ ف١مٛي: 

رس ٚجالعطشعحي ٚضغ١ًٙ جألِٛس ٚضّش١طٙح فاْ ٘زج ٠إٚي ذٗ ئٌٝ )أػّش ِح ػٍٝ جٌّىٍف جإلّ٘حي ٚضشن جٌّكحع

جٌٙالن ٚ٘زج قحي أً٘ جٌغشٚس ٠غّغ ػ١ٕ١ٗ ػٓ جٌؼٛجلد ٠ّّٚشٟ جٌكحي ،٠ٚطىً ػٍٝ جٌؼفٛ ف١ًّٙ ِكحعرس 

 ٔفغٗ ٚجٌٕظش فٟ جٌؼحلرس ٚئرج فؼً رٌه عًٙ ػ١ٍٗ ِٛجلؼٗ جٌزٔٛخ ٚػغش ػ١ٍٗ فطحِٙح( 

 س ذؼذ جٌؼًّ.ٕٚ٘حن ِكحعرس لرً جٌؼًّ ِٚكحعر

 لحي جٌكغٓ : )وحْ أقذُ٘ ئرج أسجد أْ ٠طظذق ذظذلس غرص فاْ وحٔص هلل أِؼح٘ح ،ٚئْ وحٔص ٌغ١شٖ ضٛلف(

 ٚجٌّكحعرس ذؼذ جٌؼًّ ػٍٝ ألغحَ غالغس:       

ِكحعرطٙح ػٍٝ أِش وحْ ضشوٗ خ١شج -ِكحعرطٙح ػٍٝ ِؼظ١س جسضىرطٙح–ِكحعرطٙح ػٍٝ جٌطمظ١ش فٟ جٌطحػحش -

 ِٓ فؼٍٗ .

 ِّٚح ٠ؼ١ٓ ػٍٝ جٌّكحعرس :       

 جالعطٕحسز ذٕٛس جٌكىّس /فٙٛ جٌؼٍُ جٌزٞ ١ّ٠ض ذٗ جٌؼرذ ذ١ٓ جٌكك ٚجٌرحؽً.-

 عٛء جٌظٓ ذحٌٕفظ/قطٝ ال ٠ّٕؼٙح ِٓ جٌركع ٚجٌطٕم١د ػٓ جٌّغحٚب .-

 ض١١ّض جٌٕؼّس ِٓ جٌفطٕس/ألٔٗ وُ ِغطذسؼ ذحٌٕؼُ ٚ٘ٛ ال ٠شؼش .-

 .ٚآ٠حضٕح ج١ٌَٛ ضكع ػٍٝ ِكحعرس جٌٕفظ

 لحي ضؼحٌٝ: )٠ح أ٠ٙح جٌز٠ٓ إِٓٛج جضمٛج هللا ٌٚطٕظش ٔفظ ِح لذِص ٌغذ (

 عٕطذجسط ج١ٌَٛ ذارْ هللا ٘زٖ ج٠٢حش فٟ ضذجسعٕح. 

 

  :فىائد وأسئلت تدبريت

 ٌّشجد ذح١ٌٍٕس ؟جِح 

 ٚج١ٌٍٕس: جعُ ٠شًّ عحتش جٌٕخ١ً ػٍٝ أطف جالقطّحالش ٚأٚال٘ح.

 ٌه ؟؟ ٌّٚحرج عّٟ ذز ٟءٌّشجد ذحٌفجِح 

ٚضؼش٠ف جٌفٟء فٟ جططالـ جٌفمٙحء: ٘ٛ ِح أخز ِٓ ِحي جٌىفحس ذكك، ِٓ غ١ش لطحي، وٙزج جٌّحي جٌزٞ فشٚج 

ٚضشوٖٛ خٛفح ِٓ جٌّغ١ٍّٓ، ٚعّٟ ف١ثح، ألٔٗ سؾغ ِٓ جٌىفحس جٌز٠ٓ ُ٘ غ١ش ِغطكم١ٓ ٌٗ، ئٌٝ جٌّغ١ٍّٓ جٌز٠ٓ 

 ٌُٙ جٌكك جألٚفش ف١ٗ.
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  ؟ ٟءٌّٓ جٌف

ٌْمَُشٜ ػِّٛح، عٛجء أفحء هللا فٟ ٚلص ٚقىّٗ جٌؼحَ، وّح روشٖ هللا  ًِ ج ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ِٗ ُ َػٍَٝ َسُعٌِٛ ح أَفَحَء هللاَّ َِ فٟ لٌٛٗ 

 سعٌٛٗ أٚ ذؼذٖ، ٌّٓ ٠طٌٛٝ ِٓ ذؼذٖ أِطٗ . 

ًِ ٚ٘زٖ ج٠٢س ٔظ١ش ج٠٢س جٌطٟ فٟ عٛس ر١ِ ِٓ جٌغَّ جْذ َٚ  ِٓ َغحِو١ َّ ٌْ ج َٚ  ٝ َِ ١ٌَْطَح ج َٚ ٌْمُْشذَٝ  ٌِِزٞ ج َٚ ُعِٛي  ٌٍِشَّ َٚ  ِٗ َّ ز جألٔفحي، فٟ فٍٍَِ

١ٌَْطَ  ج َٚ ٌْمُْشذَٝ  ٌِِزٞ ج َٚ ُعِٛي  ٌٍِشَّ َٚ َغُٗ  ُّ ِ ُخ َّْ هلِلَّ َ ٍء فَأ ْٟ ْٓ َش ِِ  ُْ طُ ّْ ح َغِٕ َّ ٛج أََّٔ ُّ جْػٍَ َٚ ًِ لٌٛٗ:  ر١ِ ِٓ جٌغَّ جْذ َٚ  ِٓ َغحِو١ َّ ٌْ ج َٚ  ٝ َِ  ح

 فٙزج جٌفٟء ٠مغُ خّغس ألغحَ: 

خّظ هلل ٌٚشعٌٛٗ ٠ظشف فٟ ِظحٌف جٌّغ١ٍّٓ ] جٌؼحِس [ ، ٚخّظ ٌزٚٞ جٌمشذٝ، ُٚ٘: ذٕٛ ٘حشُ ٚذٕٛ 

جٌّطٍد، ق١ع وحٔٛج ٠غٜٛ ] ف١ٗ [ ذ١ٓ، روٛسُ٘ ٚئٔحغُٙ، ٚئّٔح دخً ذٕٛ جٌّطٍد فٟ خّظ جٌخّظ، ِغ ذٕٟ 

ُ، ٌُٚ ٠ذخً ذم١س ذٕٟ ػرذ ِٕحف، ألُٔٙ شحسوٛج ذٕٟ ٘حشُ فٟ دخٌُٛٙ جٌشؼد، ق١ٓ ضؼحلذش لش٠ش ػٍٝ ٘حش

٘ؿشُ٘ ٚػذجٚضُٙ فٕظشٚج سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، ذخالف غ١شُ٘، ٌٚٙزج لحي جٌٕرٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

  «ئُٔٙ ٌُ ٠فحسلٟٛٔ فٟ ؾح١ٍ٘س ٚال ئعالَ » ٚعٍُ، فٟ ذٕٟ ػرذ جٌّطٍد: 

ٌفمشجء ج١ٌطحِٝ، ُٚ٘: ِٓ ال أخ ٌٗ ٌُٚ ٠رٍغ، ٚخّظ ٌٍّغحو١ٓ، ٚعُٙ ألذٕحء جٌغر١ً، ُٚ٘ جٌغشذحء  ٚخّظ

 جٌّٕمطغ ذُٙ فٟ غ١ش أٚؽحُٔٙ. 

 ِح جٌكىّس ِٓ قظش جٌفة ػٍٝ ٘زٖ  جٌفثس؟

َْ ُدٌَٚسً أٞ: ِذٚجٌس ٚجخ ْٟ ال ٠َُىٛ َٓ ٚئّٔح لذس هللا ٘زج جٌطمذ٠ش، ٚقظش جٌفٟء فٟ ٘إالء جٌّؼ١ٕ١ٓ ٌـ َو طظحطح ذ١َْ

ُْ فأٗ ٌٛ ٌُ ٠مذسٖ، ٌطذجٌٚطٗ جألغ١ٕحء جألل٠ٛحء، ٌّٚح قظً ٌغ١شُ٘ ِٓ جٌؼحؾض٠ٓ ِٕٗ شٟء، ٚفٟ  ُْٕى ِِ جألَْغ١َِٕحِء 

رٌه ِٓ جٌفغحد، ِح ال ٠ؼٍّٗ ئال هللا، وّح أْ فٟ جضرحع أِش هللا ٚششػٗ ِٓ جٌّظحٌف ِح ال ٠ذخً ضكص جٌكظش، 

ْٔطَُٙٛج ٚ٘زج شحًِ ٌٚزٌه أِش هللا ذحٌمحػذز جٌى١ٍس ٚ ُْٕٗ فَح ُْ َػ ح ََٔٙحُو َِ َٚ ُعُٛي فَُخُزُٖٚ  ُُ جٌشَّ ح آضَحُو َِ َٚ جألطً جٌؼحَ، فمحي: 

ألطٛي جٌذ٠ٓ ٚفشٚػٗ، ظح٘شٖ ٚذحؽٕٗ، ٚأْ ِح ؾحء ذٗ جٌشعٛي ٠طؼ١ٓ ػٍٝ جٌؼرحد جألخز ذٗ ٚجضرحػٗ، ٚال ضكً 

ظس ألقذ ٚال ػزس ٌٗ فٟ ضشوٗ، ٚال ِخحٌفطٗ، ٚأْ ٔض جٌشعٛي ػٍٝ قىُ جٌشٟء وٕض هللا ضؼحٌٝ، ال سخ

 ٠ؿٛص ضمذ٠ُ لٛي أقذ ػٍٝ لٌٛٗ،

 ذّحرج ضؼّش جألسٚجـ ٚجٌمٍٛخ ؟

غُ أِش ذطمٛجٖ جٌطٟ ذٙح ػّحسز جٌمٍٛخ ٚجألسٚجـ ] ٚجٌذ١ٔح ٚج٢خشز [ ، ٚذٙح جٌغؼحدز جٌذجتّس ٚجٌفٛص جٌؼظ١ُ،  

 َ جضَّمُٛج هللاَّ َٚ ٌِْؼمَحِخ ػٍٝ ِٓ ضشن جٌطمٜٛ، ٚآغش ٚذاػحػطٙح جٌشمحء جألذذٞ ٚجٌؼزجخ جٌغشِذٞ، فمحي:  َ َشِذ٠ُذ ج َّْ هللاَّ  ئِ

 جضرحع جٌٜٙٛ. 

 

 ؟ جٌفٟءٌكىّس ِٓ ضكذ٠ذ أً٘ ج ِح

روش ضؼحٌٝ جٌكىّس ٚجٌغرد جٌّٛؾد ٌؿؼٍٗ ضؼحٌٝ جألِٛجي أِٛجي جٌفٟء ٌّٓ لذس٘ح ٌٗ، ٚأُٔٙ قم١مْٛ ذحإلػحٔس، 

ِغطكمْٛ ألْ ضؿؼً ٌُٙ، ٚأُٔٙ ِح ذ١ٓ ِٙحؾش٠ٓ لذ ٘ؿشٚج جٌّكرٛذحش ٚجٌّأٌٛفحش، ِٓ جٌذ٠حس ٚجألٚؽحْ 

ٌشعٛي هللا، فٙإالء ُ٘ جٌظحدلْٛ جٌز٠ٓ ٚجألقرحخ ٚجٌخالْ ٚجألِٛجي، سغرس فٟ هللا ٚٔظشز ٌذ٠ٓ هللا، ِٚكرس 

ػٍّٛج ذّمطؼٝ ئ٠ّحُٔٙ، ٚطذلٛج ئ٠ّحُٔٙ ذأػّحٌُٙ جٌظحٌكس ٚجٌؼرحدجش جٌشحلس، ذخالف ِٓ جدػٝ جإل٠ّحْ ٚ٘ٛ 

ٌُ ٠ظذلٗ ذحٌؿٙحد ٚجٌٙؿشز ٚغ١شّ٘ح ِٓ جٌؼرحدجش، ٚذ١ٓ أٔظحس ُٚ٘ جألٚط ٚجٌخضسؼ جٌز٠ٓ إِٓٛج ذحهلل 

ٚآٚٚج سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، ِٕٚؼٖٛ ِٓ جألقّش ٚجألعٛد، ٚضرٛأٚج ٚسعٌٛٗ ؽٛػح ِٚكرس ٚجخط١حسج، 

دجس جٌٙؿشز ٚجإل٠ّحْ قطٝ طحسش ِٛتال ِٚشؾؼح ٠شؾغ ئ١ٌٗ جٌّإِْٕٛ، ٠ٍٚؿأ ئ١ٌٗ جٌّٙحؾشْٚ، ٠ٚغىٓ ذكّحٖ 
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ٝ جٌّغٍّْٛ ئر وحٔص جٌرٍذجْ وٍٙح ذٍذجْ قشخ ٚششن ٚشش، فٍُ ٠ضي أٔظحس جٌذ٠ٓ ضأٚٞ ئٌٝ جألٔظحس، قط

جٔطشش جإلعالَ ٚلٛٞ، ٚؾؼً ٠ض٠ذ ش١ثح ش١ثح فش١ثح، ٠ّٕٚٛ ل١ٍال ل١ٍال قطٝ فطكٛج جٌمٍٛخ ذحٌؼٍُ ٚجإل٠ّحْ 

 ٚجٌمشآْ، ٚجٌرٍذجْ ذحٌغ١ف ٚجٌغٕحْ. 

 ٟ٘ أٚطحف جألٔظحس جٌطٟ روش٘ح هللا ؟ ِح

ُْ ٚ٘زج ٌّكرطُٙ هلل ٌٚ ِٙ ْٓ َ٘حَؾَش ئ١ٌَِْ َِ  َْ شعٌٛٗ، أقرٛج أقرحذٗ، ٚأقرٛج ِٓ ِٓ ؾٍّس أٚطحفُٙ جٌؿ١ٍّس أُٔٙ ٠ُِكرُّٛ

 ٔظش د٠ٕٗ. 

ح أُٚضُٛج أٞ: ال ٠كغذْٚ جٌّٙحؾش٠ٓ ػٍٝ ِح آضحُ٘ هللا ِٓ فؼٍٗ ٚخظُٙ ذٗ  َّّ ِِ ُْ َقحَؾسً  ِ٘ َْ فِٟ ُطُذِٚس ال ٠َِؿُذٚ َٚ

 ِٓ جٌفؼحتً ٚجٌّٕحلد جٌطٟ ُ٘ أٍ٘ٙح، ٚ٘زج ٠ذي ػٍٝ عالِس طذٚسُ٘، ٚجٔطفحء جٌغً ٚجٌكمذ ٚجٌكغذ ػٕٙح. 

٠ُإْ  ُْ َخَظحَطسٌ أٞ: ِٚٓ أٚطحف جألٔظحس جٌطٟ فحلٛج ذٙح غ١شُ٘، ٚض١ّضٚج ذٙح َٚ ِٙ َْ ذِ ْٛ َوح ٌَ َٚ  ُْ ِٙ ْٔفُِغ َْ َػٍَٝ أَ غُِشٚ

ػٍٝ ِٓ عٛجُ٘، جإل٠ػحس، ٚ٘ٛ أوًّ أٔٛجع جٌؿٛد، ٚ٘ٛ جإل٠ػحس ذّكحخ جٌٕفظ ِٓ جألِٛجي ٚغ١ش٘ح، ٚذزٌٙح 

ٚ٘زج ال ٠ىْٛ ئال ِٓ خٍك صوٟ، ِٚكرس هلل ضؼحٌٝ ٌٍغ١ش ِغ جٌكحؾس ئ١ٌٙح، ذً ِغ جٌؼشٚسز ٚجٌخظحطس، 

ِمذِس ػٍٝ ِكرس شٙٛجش جٌٕفظ ٌٚزجضٙح، ِٚٓ رٌه لظس جألٔظحسٞ جٌزٞ ٔضٌص ج٠٢س ذغررٗ، ق١ٓ آغش ػ١فٗ 

 ذطؼحِٗ ٚؽؼحَ أٍ٘ٗ ٚأٚالدٖ ٚذحضٛج ؾ١حػح،

 ِح جٌفشق ذ١ٓ جإل٠ػحس ٚجألغشز؟

ٚجإل٠ػحس ػىظ جألغشز، فحإل٠ػحس ِكّٛد، ٚجألغشز ِزِِٛس، ألٔٙح ِٓ خظحي جٌرخً ٚجٌشف، ِٚٓ سصق جإل٠ػحس  

َْ ٚٚلح٠س شف جٌٕفظ، ٠شًّ ٚلح٠طٙح جٌشف، فٟ ؾ١ّغ  ْفٍُِكٛ ُّ ٌْ ُُ ج ِٗ فَأٌَُٚثَِه ُ٘ ْٓ ٠َُٛق ُشفَّ َْٔفِغ َِ َٚ فمذ ٚلٟ شف ٔفغٗ 

عّكص ٔفغٗ ذأٚجِش هللا ٚسعٌٛٗ، ففؼٍٙح ؽحتؼح ِٕمحدج، ِٕششقح ذٙح ِح أِش ذٗ، فأٗ ئرج ٚلٟ جٌؼرذ شف ٔفغٗ، 

طذسٖ، ٚعّكص ٔفغٗ ذطشن ِح ٔٙٝ هللا ػٕٗ، ٚئْ وحْ ِكرٛذح ٌٍٕفظ، ضذػٛ ئ١ٌٗ، ٚضطٍغ ئ١ٌٗ، ٚعّكص ٔفغٗ 

ذرزي جألِٛجي فٟ عر١ً هللا ٚجذطغحء ِشػحضٗ، ٚذزٌه ٠كظً جٌفالـ ٚجٌفٛص، ذخالف ِٓ ٌُ ٠ٛق شف ٔفغٗ، ذً 

ٍٟ ذحٌشف ذحٌخ١ش، جٌزٞ ٘ٛ أطً جٌشش ِٚحدضٗ، فٙزجْ جٌظٕفحْ، جٌفحػالْ جٌضو١حْ ُ٘ جٌظكحذس جٌىشجَ جذط

ٚجألتّس جألػالَ، جٌز٠ٓ قحصٚج ِٓ جٌغٛجذك ٚجٌفؼحتً ٚجٌّٕحلد ِح عرمٛج ذٗ ِٓ ذؼذُ٘، ٚأدسوٛج ذٗ ِٓ لرٍُٙ، 

 فظحسٚج أػ١حْ جٌّإ١ِٕٓ، ٚعحدجش جٌّغ١ٍّٓ، ٚلحدجش جٌّطم١ٓ .

 

 ؼً جٌّٙحؾش٠ٓ أَ جألٔظحس ؟ ٌّٚحرج ؟ِٓ أف

أْ جٌّٙحؾش٠ٓ، أفؼً ِٓ جألٔظحس، ألْ هللا لذُِٙ ذحٌزوش، ٚأخرش أْ جألٔظحس ال ٠ؿذْٚ فٟ طذٚسُ٘ قحؾس 

 ِّح أٚضٛج، فذي ػٍٝ أْ هللا ضؼحٌٝ آضحُ٘ ِح ٌُ ٠إش جألٔظحس ٚال غ١شُ٘، ٚألُٔٙ ؾّؼٛج ذ١ٓ جٌٕظشز ٚجٌٙؿشز. 

 

 (ٚف سق١ُؤسذٕح ئٔه سٗ )ذمٌٛ ج٠٢سخطُ  سِح دالٌ

غُ خطّٛج دػحءُ٘ ذحع١ّٓ وش١ّ٠ٓ، دج١ٌٓ ػٍٝ وّحي سقّس هللا ٚشذز سأفطٗ ٚئقغحٔٗ ذُٙ، جٌزٞ ِٓ ؾٍّطٗ، ذً 

 ِٓ أؾٍٗ، ضٛف١مُٙ ٌٍم١حَ ذكمٛق هللا ٚقمٛق ػرحدٖ.

 

 ِح ٟ٘ ج٠٢س جٌطٟ ػذ٘ح جٌغؼذٞ سقّس هللا أطً فٟ ِكحعرس جٌٕفظ ؟

َٓ آ َح جٌَِّز٠ َْ )٠َح أ٠َُّٙ ٍُٛ َّ ح ضَْؼ َّ َ َخر١ٌِش ذِ َّْ هللاَّ َ ئِ جضَّمُٛج هللاَّ َٚ ْص ٌَِغٍذ  َِ ح لَذَّ َِ ْٕظُْش َْٔفٌظ  ٌْطَ َٚ  َ ُٕٛج جضَّمُٛج هللاَّ َِ) 
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ٚ٘زٖ ج٠٢س جٌىش٠ّس أطً فٟ ِكحعرس جٌؼرذ ٔفغٗ، ٚأٔٗ ٠ٕرغٟ ٌٗ أْ ٠طفمذ٘ح، فاْ سأٜ صٌال ضذجسوٗ ذحإللالع 

ػٕٗ، ٚجٌطٛذس جٌٕظٛـ، ٚجإلػشجع ػٓ جألعرحخ جٌّٛطٍس ئ١ٌٗ، ٚئْ سأٜ ٔفغٗ ِمظشج فٟ أِش ِٓ أٚجِش هللا، 

ِٕٓ هللا ػ١ٍٗ ٚئقغحٔٗ ٚذ١ٓ ضمظ١شٖ، فاْ  ذزي ؾٙذٖ ٚجعطؼحْ ذشذٗ فٟ ضى١ٍّٗ ٚضط١ّّٗ، ٚئضمحٔٗ، ٠ٚمح٠ظ ذ١ٓ

 رٌه ٠ٛؾد ٌٗ جٌك١حء ذال ِكحٌس. 

ٚجٌكشِحْ وً جٌكشِحْ، أْ ٠غفً جٌؼرذ ػٓ ٘زج جألِش، ٠ٚشحذٗ لِٛح ٔغٛج هللا ٚغفٍٛج ػٓ روشٖ ٚجٌم١حَ ذكمٗ، 

ٌف أٔفغُٙ، ٚألرٍٛج ػٍٝ قظٛظ أٔفغُٙ ٚشٙٛجضٙح، فٍُ ٠ٕؿكٛج، ٌُٚ ٠كظٍٛج ػٍٝ ؽحتً، ذً أٔغحُ٘ هللا ِظح

ٚأغفٍُٙ ػٓ ِٕحفؼٙح ٚفٛجتذ٘ح، فظحس أِشُ٘ فشؽح، فشؾؼٛج ذخغحسز جٌذجس٠ٓ، ٚغرٕٛج غرٕح، ال ٠ّىُٕٙ ضذجسوٗ، 

ٚال ٠ؿرش وغشٖ، ألُٔٙ ُ٘ جٌفحعمْٛ، جٌز٠ٓ خشؾٛج ػٓ ؽحػس سذُٙ ٚأٚػؼٛج فٟ ِؼحط١ٗ، فًٙ ٠غطٛٞ ِٓ 

ِغ جٌز٠ٓ أٔؼُ هللا ػ١ٍُٙ ِٓ  -١ُ، ٚجٌؼ١ش جٌغ١ٍُ قحفع ػٍٝ ضمٜٛ هللا ٚٔظش ٌّح لذَ ٌغذٖ، فحعطكك ؾٕحش جٌٕؼ

ِٚٓ غفً ػٓ روش هللا، ٚٔغٟ قمٛلٗ، فشمٟ فٟ جٌذ١ٔح، ٚجعطكك  -جٌٕر١١ٓ ٚجٌظذ٠م١ٓ ٚجٌشٙذجء ٚجٌظحٌك١ٓ 

 . جٌؼزجخ فٟ ج٢خشز، فحألٌْٚٛ ُ٘ جٌفحتضْٚ، ٚج٢خشْٚ ُ٘ جٌخحعشْٚ

 

 ٌكىّس ِٓ ػشخ جألِػحي ٌٍٕحط ؟جِح 

٠ؼشخ ٌٍٕحط جألِػحي، ٠ٚٛػف ٌؼرحدٖ فٟ وطحذٗ جٌكالي ٚجٌكشجَ، ألؾً أْ ٠طفىشٚج فٟ آ٠حضٗ أخرش ضؼحٌٝ أٔٗ 

٠ٚطذذشٚ٘ح، فاْ جٌطفىش ف١ٙح ٠فطف ٌٍؼرذ خضجتٓ جٌؼٍُ، ٠ٚر١ٓ ٌٗ ؽشق جٌخ١ش ٚجٌشش، ٠ٚكػٗ ػٍٝ ِىحسَ جألخالق، 

 آْ ٚجٌطذذش ٌّؼح١ِٔٗٚكحعٓ جٌش١ُ، ٠ٚضؾشٖ ػٓ ِغحٚب جألخالق، فال أٔفغ ٌٍؼرذ ِٓ جٌطفىش فٟ جٌمش

 

َٛ ٌّشجد ذّؼحٟٔ أعّحء هللا جٌكغٕٝ جٌٛجسدز فٟ ج٠٢س )ج ِح جٌشََّٙحَدِز ُ٘ َٚ ٌَْغ١ِْد  ُُ ج َٛ َػحٌِ ُ جٌَِّزٞ ال ئٌََِٗ ئاِل ُ٘ َٛ هللاَّ ُ٘

( ُُ ِق١ ُٓ جٌشَّ َّ ْق َُ ج 44 جٌشَّ ُٚط جٌغَّال ٌْمُذُّ ٍُِه ج َّ ٌْ َٛ ج ُ جٌَِّزٞ ال ئٌََِٗ ئاِل ُ٘ َٛ هللاَّ طََىرُِّش ( ُ٘ ُّ ٌْ ٌَْؿرَّحُس ج ٌَْؼِض٠ُض ج ُٓ ج ِّ ١َْٙ ُّ ٌْ ُٓ ج ِِ ْإ ُّ ٌْ

( َْ ح ٠ُْشِشُوٛ َّّ ِ َػ َْ هللاَّ جِش  42 ُعْرَكح َٚ ح َّ ح فِٟ جٌغَّ َِ ٌُْكْغَٕٝ ٠َُغرُِّف ٌَُٗ  حُء ج َّ ُس ٌَُٗ جألَْع ِّٛ َظ ُّ ٌْ ٌْرَحِسُب ج ٌَْخحٌُِك ج ُ ج َٛ هللاَّ ُ٘ )

ٌَْكىِ  ٌَْؼِض٠ُض ج َٛ ج ُ٘ َٚ جألَْسِع  َٚ( ُُ ١ 42 . ) 

 َُ ُٚط جٌغَّال ٌْمُذُّ ( أٞ: جٌّمذط جٌغحٌُ ِٓ وً ػ١د ٚآفس ٚٔمض، جٌّؼظُ جٌّّؿذ، ألْ جٌمذٚط ٠ذي ػٍٝ جٌطٕض٠ٗ ج

 ػٓ وً ٔمض، ٚجٌطؼظ١ُ هلل فٟ أٚطحفٗ ٚؾالٌٗ. 

(  ُٓ ِِ ْإ ُّ ٌْ ( أٞ: جٌّظذق ٌشعٍٗ ٚأٔر١حتٗ ذّح ؾحءٚج ذٗ، ذح٠٢حش جٌر١ٕحش، ٚجٌرشج١٘ٓ جٌمحؽؼحش، ٚجٌكؿؽ ج

 جٌٛجػكحش. 

ٌَْؼِض٠ُض  ) ٌَْؿرَّحُس  ( جٌزٞ ال ٠غحٌد ٚال ٠ّحٔغ، ذً لذ لٙش وً شٟء، ٚخؼغ ٌٗ وً شٟء، )ج ( جٌزٞ لٙش ؾ١ّغ ج

طََىرُِّش  فم١ش، )جٌؼرحد، ٚأرػٓ ٌٗ عحتش جٌخٍك، جٌزٞ ٠ؿرش جٌىغ١ش، ٠ٚغٕٟ جٌ ُّ ٌْ ( جٌزٞ ٌٗ جٌىرش٠حء ٚجٌؼظّس، ج

 جٌّطٕضٖ ػٓ ؾ١ّغ جٌؼ١ٛخ ٚجٌظٍُ ٚجٌؿٛس. 

(  َْ ح ٠ُْشِشُوٛ َّّ ِ َػ َْ هللاَّ  ( ٚ٘زج ضٕض٠ٗ ػحَ ػٓ وً ِح ٚطفٗ ذٗ ِٓ أششن ذٗ ٚػحٔذٖ. ُعْرَكح

ٌَْخحٌُِك  ) ُ ج َٛ هللاَّ ٌْرَحِسُب  ( ٌؿ١ّغ جٌّخٍٛلحش )ُ٘ ُس جٌْ  ( ٌٍّرشٚءجش )ج ِّٛ َظ ( ٌٍّظٛسجش، ٚ٘زٖ جألعّحء ِطؼٍمس ُّ

 ذحٌخٍك ٚجٌطذذ١ش ٚجٌطمذ٠ش، ٚأْ رٌه وٍٗ لذ جٔفشد هللا ذٗ، ٌُ ٠شحسوٗ ف١ٗ ِشحسن. 
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 ِح دالٌس ٚطفٙح ذحٌكغٕٝ؟

ٌُْكْغَٕٝ  ) حُء ج َّ ه، ( أٞ: ٌٗ جألعّحء جٌىػ١شز ؾذج، جٌطٟ ال ٠كظ١ٙح ٚال ٠ؼٍّٙح أقذ ئال هللا ٘ٛ، ِٚغ رٌٌَُٗ جألْع

فىٍٙح قغٕٝ أٞ: طفحش وّحي، ذً ضذي ػٍٝ أوًّ جٌظفحش ٚأػظّٙح، ال ٔمض فٟ شٟء ِٕٙح ذٛؾٗ ِٓ 

 جٌٛؾٖٛ، ِٚٓ قغٕٙح أْ هللا ٠كرٙح، ٠ٚكد ِٓ ٠كرٙح، ٠ٚكد ِٓ ػرحدٖ أْ ٠ذػٖٛ ٠ٚغأٌٖٛ ذٙح. 

مشْٚ ئ١ٌٗ ِٚٓ وّحٌٗ، ٚأْ ٌٗ جألعّحء جٌكغٕٝ، ٚجٌظفحش جٌؼ١ٍح، أْ ؾ١ّغ ِٓ فٟ جٌغّحٚجش ٚجألسع ِفط

ػٍٝ جٌذٚجَ، ٠غركْٛ ذكّذٖ، ٠ٚغأٌٛٔٗ قٛجتؿُٙ، ف١ؼط١ُٙ ِٓ فؼٍٗ ٚوشِٗ ِح ضمطؼ١ٗ سقّطٗ ٚقىّطٗ، 

( ُُ ٌَْكِى١ ٌَْؼِض٠ُض ج َٛ ج ُ٘  ( جٌزٞ ال ٠ش٠ذ ش١ثح ئال ٠ٚىْٛ، ٚال ٠ىْٛ ش١ثح ئال ٌكىّس ِٚظٍكس. َٚ

 

 لمسبث بيبويت:

  *ملبرا لذو انسًىاث عهى األسض؟)د.فبضم انسبيشائى(

أوالً من الذٌن كان ٌسبح سابقاً أهل السماء أو أهل األرض؟ أهل السماء ألن أهل األرض لم ٌكونوا  

َهاَر اَل  َل َوالنَّ ٌْ ٌَُسبُِّحوَن اللَّ موجودٌن أصالً، قبل أن خلق آدم فبدأ بمن هو أسبق تسبٌحاً، بمن هو أدوم تسبٌحاً )

َل َوالنََّهارَ  ٌْ ٌَُسبُِّحوَن اللَّ ْفُتُروَن  ْفُتُروَن ) ٌَ ٌَ ِل ٕٓاَل  ٌْ ٌَُسبُِّحوَن لَُه بِاللَّ ( األنبٌاء( )َفإِِن اْسَتْكَبُروا َفالَِّذٌَن ِعنَد َربَِّك 

ْسؤَُموَن ) ٌَ َهاِر َوُهْم اَل  ( فصلت( فبدأ بؤهل السماء ألنهم أسبق فً التسبٌح قبل خلق آدم وألنهم أدوم 3َٖوالنَّ

 تسبٌحاً، أدوم فً هذه العبادة.

 (:3آيت )

  *يب انفشق بني استعًبل يشبقّ ويشبلك؟

 د.فبضم انسبيشائى :

ُهْم َشآقُّوْا هللّاَ  ٌُفّك اإلدغام )ٌشاقق( كما فً قوله تعالى ) َذلَِك ِبؤَنَّ حٌث ورد ذكر الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

ُسوَل ِمن  ٌَُشاقِقِ { األنفال( وقوله تعالى ) َوَمن ٖٔهللّاَ َوَرُسولَُه َفإِنَّ هللّاَ َشِدٌُد اْلِعَقاِب } ٌَُشاقِقِ َوَرُسولَُه َوَمن  الرَّ

َم َوسَ  َر َسبٌِِل اْلُمْإِمنٌَِن ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصلِِه َجَهنَّ ٌْ بِْع َغ تَّ ٌَ ٌََّن لَُه اْلُهَدى َو { النساء( ٘ٔٔاءْت َمِصٌراً }َبْعِد َما َتَب

َ َوَرُسولَُه َوَمن  ُهْم َشاقُّوا هللاَّ َ َفإِنَّ  ٌَُشاقِّ وحٌث أُفِرد هللا تعالى تستخدم )ٌشاّق( كما فً قوله تعالى ) َذلَِك ِبؤَنَّ هللاَّ

َ َشِدٌُد اْلِعَقاِب }  { الحشر(.ٗهللاَّ

  

 د.حسبو اننعيًى(* يب انفشق بني استعًبل كهًيت عمبة وعزاة كًب وسدتب يف انمشآٌ انكشيى؟)

النتٌجة ألنها  )العاقبة(صفة عامة،  ( المائدة(ٕ)إن هللا شدٌد العقاب )عاقب وعوقب فً الدنٌا،  العقاب:

مؤخوذة من عقب القدم هو مإخر القدم ولذلك ٌقولون: نكص على عقبٌه. فاستعمل العاقبة ولٌس العقاب، 
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الفعل عّذب والعذاب فً الدنٌا  العذاب:ل إال للشر. العاقبة إستعملها للخٌر وللشر بٌنما العقاب ال ٌستعم

ٌَا عذاب دنٌوي  ( النمل(َ٘وُهْم ِفً اْْلَِخَرِة ُهُم اأْلَْخَسُروَن ) ُسوُء اْلَعَذابِ  )أُولَِئَك الَِّذٌَن لَُهمْ  ْن )لَُهْم ِفً الدُّ

)ولٌشهد ى العقاب ، وجاء بها بمعن( البقرة(ٗٔٔ)ولهم فً اْلخرة عذاب عظٌم )، وفً اْلخرة ِخْزٌي(

هذه عقوبة سّماه عذاباً ما ٌدل على أن العذاب أوسع من العقاب ألنه ٌستعمل  عذابهما طائفة من المإمنٌن(

 دنٌا وآخرة وٌستعمل بمكان العقاب.

 

 (:11آيت )

كَفَشُوا يٍِْ أَهْمِ انْكِتَبةِ نَئٍِْ أُخْشِجْتُىْ نَنَخْشُجٍََّ يَعَكُىْ وَنَب *يف سىسة احلشش )أَنَىْ تَش إِنَى انَّزِيٍَ ََبفَمُىا يَمُىنُىٌَ نِئِخْىَاَِهِىُ انَّزِيٍَ 

(( يب انفشق بني نئٍ أخشجتى وإٌ 11َُطِيعُ فِيكُىْ أَحَذًا أَبَذًا وَإٌِ لُىتِهْتُىْ نَنَنصُشَََّكُىْ وَانهَّهُ يَشْهَذُ إََِّهُىْ نَكَبرِبُىٌَ )

 لىتهتى؟)د.فبضم انسبيشائى(

الم، لئن أخرجتم الم القسم ولنخرجن معكم ( ال وجود لفً )لَئِْن أُْخِرْجُتْم( موطئة للقسم، )َوإِن قُوِتْلُتمْ الالم 

جواب القسم، أٌها األقوى )لئن( بالالم أو بدون الم؟ بالالم، الم القسم أقوى. إذن )لَئِْن أُْخِرْجُتْم لََنْخُرَجنَّ 

لََننُصَرنَُّكْم( هذه حالة أخرى أقل إذن األولى أقوى. هذا حكم نحوي، واحدة  َمَعُكْم( هذه حالة و)َوإِن قُوتِْلُتمْ 

فٌها الم القسم واألخرى لٌس فٌها. المنافقٌن فً اإلخراج قالوا )لَئِْن أُْخِرْجُتْم لََنْخُرَجنَّ َمَعُكْم( فٌها توكٌد أما 

ُكْم( القتال لٌس بمنزلة اإلخراج فؤكدوا فً فً القتال لٌس فٌها توكٌد فصار التوكٌد أقل )َوإِن قُوِتْلُتْم  لََننُصَرنَّ

 الخروج ولم ٌإكدوا فً القتال، لسان حال المنافقٌن أنهم ٌخافون على أنفسهم. 

 (:11آيت )

َّ انْأَدْبَبسَ ثُىَّ نَب  * ملبرا جبء جىاة انششط يف لىنه تعبىل )نَئٍِْ أُخْشِجُىا نَب يَخْشُجُىٌَ يَعَهُىْ وَنَئٍِْ لُىتِهُىا نَب يَنْصُشُوََهُىْ وَنَئٍِْ ََصَشُوهُىْ نَيُىَنٍُّ

 (( يف سىة احلشش يشفىعبً؟)د.فبضم انسبيشائى(11يُنْصَشُوٌَ )

أوالً هذا لٌس جواباً للشرط وإنما هو واقع فً جواب القسم. والقاعدة تقول إنه إذا اجتمع القسم والشرط 

ٌّر كؤن نقول "أنت وهللا إن فعلت كذا" . وفً فالجواب للسابق منهما فإن تقّدمه ما ٌحتاج إل ى خبر فؤنت مخ

هذه اْلٌة القسم سابق للشرط فال ٌمكن أن ٌكون )ال ٌخرجون( جواباً للشرط وإنما هو جواب القسم فال بد من 

 الرفع وهو مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة. 

قُ  ٌَ اِتِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن وكذلك فً قوله تعالى )َولَئِْن َسؤَْلَتُهْم لَ ٌَ ِ َوآَ َما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب قُْل أَِباَّللَّ ولُنَّ إِنَّ

ْنُصُروَنُهْم(.٘ٙ) ٌَ  ( التوبة( لٌقولن جواب قسم ولٌس جواب شرط. وفً قوله تعالى )َولَِئْن قُوِتلُوا اَل 
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 (:12آيت )

شُ سُبْحَبٌَ انهَّهِ عًََّب انَّزِي نَب إِنَهَ إِنَّب هُىَ انًَْهِكُ انْمُذُّوسُ انسَّهَبوُ انًُْؤْيٍُِ انًُْهَيًٍُِْ انْعَزِيزُ انْجَبَّبسُ انًُْتَكَبِّ *يب فبئذة غيبة انعطف يف)هُىَ انهَّهُ

 ( احلشش(؟)د.فبضم انسبيشائى(12يُشْشِكُىٌَ )

ِمُن اْلَعِزٌُز ا ٌْ اَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه وُس السَّ ُ الَِّذي اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو اْلَملُِك اْلقُدُّ ِ قال تعالى)ُهَو هللاَّ اُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن هللاَّ ْلَجبَّ

ٌُْشِرُكوَن ) ا  اهِ َٖٕعمَّ ُل َواْْلِخُر َوالظَّ ُر َواْلَباِطُن( ما قال تعالى هو ( الحشر( كما قال فً موضع آخر)ُهَو اأْلَوَّ

األول اْلخر ألن العطف ٌؤتً فً الصفات فٌما تباَعد من الصفات ألنه ٌصٌر أمراً مستغرباً، أما فً 

الصفات القرٌبة فال ٌإتى بالعطف. أحٌاناً تؤتً الواو لإلهتمام وللتباعد ما بٌن الصفات. إذا كانت الصفات 

متقاربة من حٌث أحداثها، مثالً أنت تقول تتكلم مع شخص عن فالن وهو متباعدة ٌإتى بالواو ٌعنً لٌست 

ٌعرفه لكن ال ٌعلم مثالً أنه شاعر فتقول له: هو شاعر، فٌقول : هو شاعر؟ فتقول وطبٌب، الشعر والطب 

متباعد فٌقول وطبٌب؟ ٌستغرب من إجتماع هذه الصفات المتباعدة التً ال ٌعلمها هو فً شخص، لذا تؤتً 

 فإذا تباعدت الصفات فٌحسن اإلتٌان بالواو.  الواو

 * يب انفشق بني استعًبل يٍ ويب يف لىنه تعبىل )يٍ يف انسًىاث واآلسض( و )يب يف انسًىاث واألسض(؟ )د.فبضم انسبيشائى(

)من( تستعمل لذوات العقالء وأولً العلم فقط أما )ما( فتستعمل لصفات العقالء )ونفس وما سّواها، فانكحوا 

طاب لكم من النساء( )وما خلق الذكر واألنثى( وهللا هو الخالق، )ونفس وما سّواها( وهللا هو المسوي،  ما

وذوات غٌر العاقل )أشرب من ما تشرب( وهً أعّم وأشمل. لكن ٌبقى السإال لماذا االختالف فً االستعمال 

 فً القرآن الكرٌم فمرة تؤنً )من( ومرة تؤتً )ما(؟

أنه تعالى عندما ٌستعمل )من( ٌعطف علٌها ما ال ٌعقل كما فً قوله تعالى فً سورة ونالحظ فً القرآن 

ْسُجُد لَُه  ٌَ  َ َماَواِت  َمنْ الحج )أَلَْم َتَر أَنَّ هللاَّ َجُر  َوَمنْ فًِ السَّ ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َوالشَّ فًِ اأْلَْرِض َوالشَّ

َوابُّ َوَكثٌٌِر ِمنَ  َشاءُ  َوالدَّ ٌَ ْفَعُل َما  ٌَ  َ ُ َفَما لَُه ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ هللاَّ ٌُِهِن هللاَّ ِه اْلَعَذاُب َوَمْن  ٌْ  النَّاِس َوَكثٌٌِر َحقَّ َعلَ

((. أما عندما ٌستعمل )ما( فإنه ٌعطف علٌها ما ٌعقل )وَّلل ٌسجد .. دابة والمالئكة( وهو خط بٌانً 3ٔ}س{)

 مة البٌانٌة منه الجمع.لم ٌتخلف فً القرآن أبدا والحك

ْبُع َواأْلَْرُض  َمَواُت السَّ وكذلك استعمال من مع فعل ٌسّبح كما فً قوله تعالى فً سورة اإلسراء )ُتَسبُِّح لَُه السَّ

ُه َكاَن حَ  ٌَُسبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن اَل َتْفَقُهوَن َتْسبٌَِحُهْم إِنَّ ٍء إاِلَّ  ًْ (( وفً سورة ٗٗلًٌِما َغفُوًرا )َوَمْن ِفٌِهنَّ َوإِْن ِمْن َش

ُر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعلَِم صَ  ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َوالطَّ ٌَُسبُِّح لَُه َمْن ِفً السَّ  َ ُ النور )أَلَْم َتَر أَنَّ هللاَّ اَلَتُه َوَتْسِبٌَحُه َوهللاَّ

ْفَعلُوَن ) ٌَ ُ اْلَخالُِق اْلَباِرُئ ((. واستعمال )ما( كما فً قوله تعالى فً َٔٗعلٌٌِم ِبَما  سورة الحشر )ُهَو هللاَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم ) ٌَُسبُِّح لَُه َما ِفً السَّ ُر لَُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى  (( وسورة الجمعة ٕٗاْلُمَصوِّ

 شًء.( والحكمة البٌانٌة من ذلك جمع كل ٔ( وسورة الحدٌد )ٔ( وسورة التغابن )ٔ)
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 سورة الــــــحــــشـــــر

 الىصبيب العمليت:

 . معاداة هللا ورسوله سبب مباشر لخسران الدنٌا اآلخرة 

   قطع الرسول صلى هللا علٌه وسلم نخٌل ٌهود بنً النضٌر إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم 

 . ال ٌجوز تقدٌم قول أحد على قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

  وما نهاكم عنه فانتهوا ( رد على منكري السنة .قال تعالى ) وما آتاكم لرسول فخذوه 

 . حب األنصار عالمة اإلٌمان و بغضهم عالمة النفاق 

 . وجوب طاعة الصحابة 

 . اإلٌثار منقبة عظٌمة من مناقب اإلسالم ظهرت فً ألنصار أحسن ظهور 

 . ال ٌؤثر إال من قلبه سلٌم 

 . صاحب القلب السلٌم ال ٌتمسك فً الدنٌا 

 ر وقً شح نفسه .من رزق اإلٌثا 

 . ادع ب ) اللهم قنً شح نفسً ( وخاصة األعمال الصالحة 

 ي مكان حتى الحرم .لى أ( إذا أردت الذهاب إ اء ) اللهم اهدنً  سواء السبٌلأكثر من دع 

 . من حقوق المؤمنٌن علٌك الدعاء لهم 

 . رابطة اإلٌمان ال تتأثر بتطاول الزمان وتغٌر المكان 

 قة وهمٌة تتالشى عند الشدائد .صداقة المنافقٌن صدا 

 . الحذر من الشٌطان فهو ٌتبرأ من اإلنسان ٌوم القٌامة 

 . وجوب محاسبة النفس فً الدنٌا قبل محاسبتها ٌوم القٌامة 

  من حقوق األخوة فً اإلٌمان ال ٌكتفى بالقول أحبك فً هللا ٌجب المشاركة فً األفراح واألحزان

 والنصٌحة .

  نفس ما قدمت لغد( هً أصل محاسبة النفس .قوله تعالى ) ولتنظر 

 . من علم أن هللا خبٌر بما ٌعمل أوجب له الجد واالجتهاد ومراقبة النفس 

 . الحرمان كل الحرمان عدم محاسبة النفس 

 .  التفكر فً آٌات هللا والحالل والحرام تزٌد من علمك وإٌمانك ومحبة هللا فً قلبك 

 ها .اللهم ألن قلوبنا وابعد القسوة عن 

 . خواتٌم سورة الحشر هً المرتبة الثانٌة بعد آٌة الكرسً لما ورد فٌها أسماء هللا وصفاته 

 . إذا سامحت أحد أخبرٌة لٌطمئن قلبه وخاصة األطفال 

 تعرف على أسماء هللا وصفاته وادع بها. 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 

 :مع خىاتيمهب الحشرسىرة تىبسب فىاتح 

َماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم )    ِ َما فًِ السَّ َح َّلِلَّ ُ اْلَخالُِق ٔتبدأ بقوله )َسبَّ (( وآخرها )ُهَو هللاَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزٌُز  ٌَُسبُِّح لَُه َما ِفً السَّ ُر لَُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى  (( نفسها ٕٗاْلَحِكٌُم )اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ

 بإضافة أسماء هللا الحسنى. 

 

عٛسز جٌكشش ٔٙح٠س 
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة الممتحنة ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الممتحىت ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 اعٌ ٗمو. ٗاالٍزذبُ ٗاىَ٘دح ٗاىََزَذْخ، اىََزِذْخ،: ٕٜٗ اىغ٘سح ىٖزٓ أعَبء أسثؼخ اىَفغشُٗ رمش 

 .ّضٗىٖب ٗأغشاض اىغ٘سح ٍقبصذ ثؼط اىٚ ٝشٞش األعَبء ٕزٓ ٍِ

o عَٞذ مَب ٍجبصاً، اىٖٞب اىفؼو أظٞف اىَخزجِشح، أٛ فبػو اعٌ: اىََزِذْخ ثغ٘سح رغَٞزٖب 

 اىزٜ أٛ اىََزِذْخ ٗع٘سح. اىَْبفقِٞ ػٞ٘ة ٍِ مشفذ ىَب ٗاىفبظذخ اىَجؼضِشح( ثشاءح)

 .اىَذْٝخ اىٚ ٍنخ ٍِ اىَٖبجشاد اىَئٍْبد اٍزذْذ

o ثْذ ميضً٘ أً ٕٜٗ فٖٞب، ّضىذ اىزٜ اىَشأح اىٚ أظٞف ٍفؼ٘ه، اعٌ: اىََزَذْخ ثغ٘سح رغَٞزٖب 

 اٍشأح أٗه ٗمبّذ ػْٔ، هللا سظٜ ػ٘ف ثِ اىشدَِ ػجذ اٍشأح ٗمبّذ ٍؼٞػ، أثٜ ثِ ػقجخ

 .ىيغ٘سح اىَشٖ٘س االعٌ ٕ٘ ٕٗزا اَٝبّٖب، فٜ اٍزذْذ

o اىغ٘سح فٜ ٍشاد صالس اىَ٘دح ىفع ٗسٗد ٗعججٖب: اىَ٘دح ثغ٘سح رغَٞزٖب. 

o اىَٖبجشاد اىْغبء اٍزذبُ ٗج٘ة ٍِ اىغ٘سح فٜ ٗسد ىَب: االٍزذبُ ثغ٘سح رغَٞزٖب. 

 ٍذّٞخ ع٘سح. 

 ٗاىَذ٘س. ٗاىؼبىَٜ اىَذيٜ اىَغز٘ٙ ػيٚ ثغٞشٌٕ اإلَٝبُ إٔو ػالقخ ٍؼبىٌ رذذٝذ: اىغ٘سح ٍذ٘س 

 اىؼقٞذح أُ فجْٞذ ٗاىَجَ٘ع، اىفشد دٞبح فٜ اىؼقٞذح أصش ػِ اىنشف ٕ٘ إلثشاصٓ اىغ٘سح عؼذ اىزٛ

ٙ أٗ ػالقخ مو ػيٞٔ رشرنض اىزٛ األعبط ٕٜ َٗ  .رز

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

 ػيٚ ٍشزَو اىغ٘سح ٕزٓ ٗأٗه اىؼيٞب، ٗصفبرٔ اىذغْٚ هللا أعَبء اثشاص ػيٚ اىذشش ع٘سح آخش اشزَو   

ِ ٍ٘ادح دشٍخ  .ٗجو ػض ثجالىٔ ريٞق اىزٜ ٗاىصفبد األعَبء ثزيل ٝؼزشف ىٌ ٍَ

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 اىَؼبٕذِٝ رمش ػيٚ الشزَبىٖب ثٖزٓ ػقجذ اىنزبة، إٔو ٍِ اىَؼبٕذِٝ فٜ اىذشش ع٘سح مبّذ ىَب ٍِ 

 .اىذذٝجٞخ صيخ فٜ ّضىذ ألّٖب اىَششمِٞ،

 ُب رؼبىٚ هللا أ َّ  اىنفبس ّبفق٘ا اىزِٝ ٍ٘االح صٌ ثؼعبً، ثؼعٌٖ اىَئٍِْٞ ٍ٘االح اىذشش ع٘سح فٜ رمش ى

 فٜ اىَْبفقِٞ ٝشبثٖ٘ا ىئال أٗىٞبء اىنفبس ارخبر ػِ اىَئٍِْٞ ثْٖٜ اىغ٘سح ٕزٓ افززخ اىنزبة، إٔو ٍِ

 اىزؼيق ٕزا ٗألجو ثزيل، االرصبه فٜ غبٝخ فنبّذ ثٔ، اىغ٘سح خزٌ أُ اىٚ ٗثغطٔ رىل ٗمشس رىل،

 (.عجخ) ثـ االفززبح فٜ رآخَٖٞب ٍغ ٗاىّصف اىذشش ع٘سرٜ ثِٞ اىغ٘سح ثٖزٓ فُِصو
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الـــــمــمــتــحــنــةسورة   

 محبور السىرة:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 ٍَْٖب مالً  أُ دٞش ٍِ ٍذ٘سٕب ٍغ اىغ٘سح ٍطيغ رْبعت. اىنفبس ٍ٘االح ػِ اىْٖٜ( 6 – ٔ) اٟٝبد 

 أُ اىششع ٍِ ىٞظ ار أػذائٔ، ٍِ اىجشاء ٝقزعٜ ٗأدجبئٔ هلل فبى٘الء ساثطخ؛ ىنو أعبعبً  اىؼقٞذح ٝجؼو

 هللا ٍذجخ ى٘اصً ٍِٗ اىْقٞعِٞ، ثِٞ جَغ ألّٔ أػذائٔ، ٍٗذجخ هللا ٍذجخ ثِٞ قيجٔ فٜ اىَئٍِ ٝجَغ

 .ٌٍْٖ اىجشاءح ٗاػالُ أػذائٔ ثغط

 ب رؼبىٚ فبّٔ ىيَئٍِْٞ رغيٞخ اىَقطغ ٕزا أّضه. اىَذشٍخ ٗاىَ٘االح اىَجبدخ اىَ٘االح( 9 – 7) اٟٝبد َّ  ى

 اىغالً ػيٞٔ ثبثشإٌٞ اىزؤعٜ اىٚ ٗدػبٌٕ ٗأػذائٌٖ دْٝٔ أػذاء ٍ٘االح ػِ اىغ٘سح ٍطيغ فٜ ّٖبٌٕ

 أُ غٞش ٍؼبدارٌٖ، فٜ ٗاىزشذد اىَششمخ قشاثبرٌٖ ٍِ اىجشاءح ٝظٖشٗا أُ ػيٚ رىل دَيٌٖ ٍؼٔ؛ ٍِٗ

 ّغَخ رذَو اىزٜ اٟٝبد ثٖزٓ فؤسدف ٗاىجف٘ح، اىؼذاء دبىخ صٗاه فٜ ٗاىشغجخ اىذِْٞ ٝذفغ ىٌ رىل

َّخ ػْٔ، ّٖ٘ا ٍب رذَو ػيٚ ىٌٖ رغيٞخ اىفشط ثقشة األٍو  ٗٝغشط اىَششمِٞ غجبع ٍِ عٞغٞش ثؤّٔ ٗى

 .اإلعالً ٍذجخ قي٘ثٌٖ فٜ

 ألّ٘اع رفصٞو اىَقطغ ٕزا ٗفٜ اىؼًَ٘، ػيٚ اىنفبس ٍ٘االح ػِ اىْٖٜ ٗسد اىغبثق اىَقطغ فٜ أٝعبً 

 اىْٖٜ ٗقصشد ٝقبريٌٕ٘، ىٌ اىزِٝ اىَغبىَِٞ صيخ ىيَئٍِْٞ اٟٝبد فؤثبدذ ّ٘ع، مو ٗدنٌ األػذاء

 .رىل ٗغٞش دٝبسٌٕ ٍِ ٗاخشاجٌٖ اىَئٍِْٞ، ػيٚ اىؼذٗاُ دبىخ ػيٚ اىَ٘االح ػِ

 اىَغيَِٞ ثِٞ اىؼالقبد ألدنبً ثٞبُ اىغبثق اىَقطغ فٜ. اىَٖبجشاد اٍزذبُ( ٔٔ – ٓٔ) اٟٝبد 

 فزذذس ٍٗصبٕشح؛ ّنبح ػق٘د ٗاىَششمِٞ اىَغيَِٞ ثِٞ مبُ ٗقذ ٗاىذشة، اىغيٌ دبىزٜ فٜ ٗغٞشٌٕ

 ثجٞبُ رىل ٝؼقت أُ فْبعت ٍضيٖب، فٜ اىششٝؼخ دنٌ ٍؼشفخ ػِ اىَغيَُ٘ ٝغزغْٜ ال د٘ادس رىل فٜ

 .األدنبً ريل

 ٗمبُ اىششك، ثالد ػِ اىَغيَِٞ ٍٖبجشح رىل اقزعٚ اىَششمِٞ ٍ٘االح ثزشك رؼبىٚ هللا أٍش ٗىَب

 .اىْغبء ٍٖبجشح أدنبً فجِٞ اىَ٘االح؛ أعجبة أٗمذ ٍِ اىزْبمخ

 أد٘اه أدذ ٍِ ٝخي٘ ال اىَؼبّذ أُ ٕٗ٘ ٍؼق٘ه، دغِ ٗجٔ اٟٝبد ٕزٓ ّظٌ فٜ)  اىشاصٛ اىفخش قبه

 رؼبىٚ هللا ثِٞ ٗقذ ٗٝغزغيٌ اىؼْبد ٝزشك أٗ اىؼْبد، ٝزشك أُ ٍْٔ ٝشجٚ أٗ ػْبدٓ، ٝغزَش أُ اٍب صالصخ؛

 .اىذبه ٝقزعٞٔ ٍب ػيٚ دبىخ مو فٜ ٝؼبٍيٌٕ٘ أُ اىَغيَِٞ ٗأٍش أد٘اىٌٖ، اٟٝبد ٕزٓ فٜ

 ثبٍزذبُ اىَئٍِْٞ ػجبدٓ اىغبثقخ اٟٝخ فٜ عجذبّٔ هللا خبغت. اىَئٍْبد ثٞؼخ( ٖٔ – ٔٔ) اٟٝبد 

 ثؼذ ٗعيٌ ػيٞٔ هللا صيٚ ىيْجٜ ثبىخطبة ػبد ، ٗػشف اعزجبُ فيَب اَٝبٌّٖ، ٝؼيٌ دزٚ اىَٖبجشاد

 .ثَجبٝؼزِٖ فؤٍشٓ ثبَٝبٌّٖ اىذنٌ
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 :فىائد وأسئلت تدبريت

 ٝخ ٍب ٝشٝذٓ اىنفبس ٍِ اىَئٍِْٞ ؟بٍب غ

 َُ ْ٘ رَْنفُُشٗ ٗا ىَ دُّ َٗ َٗ  . ( فبُ ٕزا غبٝخ ٍب ٝشٝذُٗ ٍْنٌ)

 

 اىغالً ألثٞٔ ؟ ٕٗو ٝج٘ص االعزغفبس ىينبفش ؟ٍب عجت اعزغفبس اثشإٌٞ ػيٞٔ 

فيٞظ ىنٌ أُ رقزذٗا ثبثشإٌٞ فٜ ٕزٓ اىذبىخ اىزٜ دػب ثٖب ىيَششك، فيٞظ ىنٌ أُ رذػ٘ا ىيَششمِٞ، ٗرق٘ى٘ا: اّب 

ٌَ ألَثِ (فٜ رىل ٍزجؼُ٘ ىَيخ اثشإٌٞ، فبُ هللا رمش ػزس اثشإٌٞ فٜ رىل ثق٘ه  ِٕٞ َُ اْعزِْغفَبُس اِْثَشا ب َمب ٍَ َٗ ِْ ِٔ ااِل َػ ٞ

آ دَ  َّٗ ٌَ ألَ ِٕٞ َُّ اِْثَشا ُْْٔ اِ ٍِ أَ  ِ رَجَشَّ ٌّٗ هلِلَّ ُ َػُذ َِ ىَُٔ أََّّٔ َّ ب رَجَٞ ََّ َػَذَٕب اَِّٝبُٓ فَيَ َٗ ِػَذٍح  ْ٘ ٍَ  ٌ  ( . يِٞ

 

 ىَشاد ثبألع٘ح اىذغْخ فٜ اثشإٌٞ ؟ا ٍب

ٗأّبث٘ا اىٞٔ، ٗاػزشف٘ا ثبىؼجض ٗاىزقصٞش، ٗىنٌ أع٘ح دغْخ فٜ اثشإٌٞ ٍِٗ ٍؼٔ، دِٞ دػ٘ا هللا ٗر٘مي٘ا ػيٞٔ 

ْيَْب  فقبى٘ا: ) مَّ َ٘ َْٞل رَ َب َػيَ  ( أٛ: اػزَذّب ػيٞل فٜ جيت ٍب ْٝفؼْب ٗدفغ ٍب ٝعشّب، ٗٗصقْب ثل ٝب سثْب فٜ رىل. َسثَّْ

َْٞل أََّْجَْب  ) اِىَ  ( أٛ: سجؼْب اىٚ غبػزل ٍٗشظبرل ٗجَٞغ ٍب ٝقشة اىٞل، فْذِ فٜ رىل عبػُ٘، ٗثفؼوَٗ

 اىخٞشاد ٍجزٖذُٗ، ّٗؼيٌ أّب اىٞل ّصٞش، فغْغزؼذ ىيقذًٗ ػيٞل، ّٗؼَو ٍب ٝقشثْب اىضىفٚ اىٞل . 

َِ َمفَُشٗا  ) َب ال رَْجَؼْيَْب فِْزَْخً ىِيَِّزٝ ( أٛ: ال رغيطٌٖ ػيْٞب ثزّ٘ثْب، فٞفزّْ٘ب َْٗٝؼّ٘ب ٍَب ٝقذسُٗ ػيٞٔ ٍِ أٍ٘س َسثَّْ

ارا سأٗا ىٌٖ اىغيجخ، ظْ٘ا أٌّٖ ػيٚ اىذق ٗأّب ػيٚ اىجبغو، فبصدادٗا اإلَٝبُ، ٗٝفزُْ٘ أٝعب ثؤّفغٌٖ، فبٌّٖ 

اْغفِْش ىََْب  مفشا ٗغغٞبّب، ) َّْذ  ( ٍب اقزشفْب ٍِ اىزّ٘ة ٗاىغٞئبد، ٍٗب قصشّب ثٔ ٍِ اىَؤٍ٘ساد، )َٗ َب اََِّّل أَ َسثَّْ

ٌُ  ( اىقبٕش ىنو شٜء، )اْىَؼِضُٝض  ؼضرل ٗدنَزل اّصشّب ػيٚ أػذائْب، ( اىزٛ ٝعغ األشٞبء ٍ٘اظؼٖب، فجاْىَذِنٞ

 ٗاغفش ىْب رّ٘ثْب، ٗأصيخ ػٞ٘ثْب.

 

 دنٌ صيخ اىنبفش اىَغبىٌ ؟ ٍب

(  ٌْ ُٕٗ ُْ رَجَشُّ ٌْ أَ ِْ ِدَٝبِسُم ٍِ  ٌْ ٌْ ُْٝخِشُجُ٘م ىَ َٗ  ِِ ٝ ٌْ فِٜ اىذِّ ٌْ ُٝقَبرِيُُ٘م َِ ىَ ِِ اىَِّزٝ ُ َػ ٌُ هللاَّ َْْٖبُم َ ال َٝ َُّ هللاَّ ٌْ اِ ِٖ ْٞ رُْقِغطُ٘ا اِىَ َٗ  ُِٝذتُّ  

 َِ ْقِغِطٞ َُ ( أٛ: ال ْٖٝبمٌ هللا ػِ اىجش ٗاىصيخ، ٗاىَنبفؤح ثبىَؼشٗف، ٗاىقغػ ىيَششمِٞ، ٍِ أقبسثنٌ اْى

ٗغٞشٌٕ، دٞش مبّ٘ا ثذبه ىٌ ْٝزصج٘ا ىقزبىنٌ فٜ اىذِٝ ٗاإلخشاط ٍِ دٝبسمٌ، فيٞظ ػيٞنٌ جْبح أُ رصيٌٕ٘، 

 .فبُ صيزٌٖ فٜ ٕزٓ اىذبىخ، ال ٍذزٗس فٖٞب

 الح اىنفبس ّٗصشرٌٖ ؟اْٖٜ ػْٔ ٍِ ٍٍ٘ب اىَ

(  ِِ ٝ ٌْ فِٜ اىذِّ َِ قَبرَيُُ٘م ِِ اىَِّزٝ ُ َػ ٌُ هللاَّ َْْٖبُم ب َٝ ََ ِْ  ( أٛ: ألجو دْٝنٌ، ػذاٗح ىذِٝ هللا ٗىَِ قبً ثٔ، )اَِّّ ٍِ  ٌْ أَْخَشُجُ٘م َٗ

ظَبَُٕشٗا  َٗ  ٌْ ٌْ  ( أٛ: ػبّٗ٘ا غٞشٌٕ )ِدَٝبِسُم ٌْ  ( ّٖبمٌ هللا )َػيَٚ اِْخَشاِجُن ُٕ ْ٘ ىَّ َ٘ ُْ رَ ( ثبىَ٘دح ٗاىْصشح، ثبىق٘ه أَ
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ٗاىفؼو، ٗأٍب ثشمٌ ٗادغبّنٌ، اىزٛ ىٞظ ثز٘ه ىيَششمِٞ، فيٌ ْٖٝنٌ هللا ػْٔ، ثو رىل داخو فٜ ػًَ٘ األٍش 

 ثبإلدغبُ اىٚ األقبسة ٗغٞشٌٕ ٍِ اٟدٍِٞٞ، ٗغٞشٌٕ.

  

 الح اىنفبس؟ادنٌ ٍ٘ ٍب

 َُ ٘ َُ ٌُ اىظَّبىِ ٌْ فَؤُٗىَئَِل ُٕ ُ ىَّٖ َ٘ ِْ َٝزَ ٍَ َٗ ( ٗرىل اىظيٌ ٝنُ٘ ثذغت اىز٘ىٜ، فبُ مبُ ر٘ىٞب ربٍب، صبس رىل مفشا )

 ٍخشجب ػِ دائشح اإلعالً، ٗرذذ رىل ٍِ اىَشارت ٍب ٕ٘ غيٞع، ٍٗب ٕ٘ دُٗ رىل

 اَِرا َجبَءَك إٜ ششٗغ اىَجبٝؼخ فٜ ق٘ىٔ ) ٍب ُّٜ َب اىَّْجِ ْٞئًب َٝب أَُّٖٝ ِ َش َِ ثِبهللَّ ُْ ال ُْٝشِشْم َْبُد ُٝجَبِْٝؼََْل َػيَٚ أَ ٍِ ْئ َُ ْى

أَ  َٗ  َِّ ِٖ ِْٝذٝ َِ أَ ْٞ ٍُ َْٝفزَِشَُْٝٔ ثَ ْٖزَب َِ ثِجُ ال َٝؤْرِٞ َٗ  َِّ الَدُٕ ْٗ َِ أَ ال َْٝقزُْي َٗ  َِ ال َْٝضِّٞ َٗ  َِ ال َْٝغِشْق ال َْٝؼِصََْٞل َٗ َٗ  َِّ ِٖ ْسُجيِ

 َٗ  َِّ ْؼُشٍٗف فَجَبِْٝؼُٖ ٍَ ٌ  )فِٜ  َ َغفُ٘س  َسِدٞ َُّ هللاَّ َ اِ َِّ هللاَّ  ( . ٕٔ اْعزَْغفِْش ىَُٖ

اىالرٜ ] مِ [ ٝجبٝؼِ ػيٚ اقبٍخ اى٘اججبد  «ٍجبٝؼخ اىْغبء » ٕزٓ اىششٗغ اىَزم٘سح فٜ ٕزٓ اٟٝخ، رغَٚ 

 اىَشزشمخ، اىزٜ رجت ػيٚ اىزم٘س ٗاىْغبء فٜ جَٞغ األٗقبد. 

أد٘اىٌٖ ٍٗشارجٌٖ ٍٗب ٝزؼِٞ ػيٌٖٞ، فنبُ اىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  ٗأٍب اىشجبه، فٞزفبٗد ٍب ٝيضٌٍٖ ثذغت

َٝزضو ٍب أٍشٓ هللا ثٔ، فنبُ ارا جبءرٔ اىْغبء ٝجبٝؼْٔ، ٗاىزضٍِ ثٖزٓ اىششٗغ ثبٝؼِٖ، ٗججش قي٘ثِٖ، ٗاعزغفش 

ِ  ىِٖ هللا، فَٞب ٝذصو ٍِْٖ ٍِ اىزقصٞش ٗأدخيِٖ فٜ جَيخ اىَئٍِْٞ ثؤُ ) َِ ثِبهللَّ ْٞئًب ال ُْٝشِشْم ( ثؤُ ٝفشدُ  َش

 هللا ] ٗدذٓ [ ثبىؼجبدح. 

(  َِ ال َْٝضِّٞ َِّ  ( مَب مبُ رىل ٍ٘ج٘دا مضٞشا فٜ اىجغبٝب ٗرٗاد األخذاُ، )َٗ الَدُٕ ْٗ َِ أَ ال َْٝقزُْي ( مَب ٝجشٛ ىْغبء َٗ

 اىجبٕيٞخ اىجٖالء. 

أَْسجُ  ) َٗ  َِّ ِٖ ِْٝذٝ َِ أَ ْٞ ٍُ َْٝفزَِشَُْٝٔ ثَ ْٖزَب َِ ثِجُ ال َٝؤْرِٞ َٗ َِّ ِٖ ( ٗاىجٖزبُ: االفزشاء ػيٚ اىغٞش أٛ: ال ٝفزشِٝ ثنو دبىخ، ع٘اء يِ

ْؼُشٍٗف  رؼيقذ ثِٖ ٗأصٗاجِٖ أٗ ع٘اء رؼيق رىل ثغٞشٌٕ، ) ٍَ ال َْٝؼِصََْٞل فِٜ  ( أٛ: ال ٝؼصْٞل فٜ مو أٍش َٗ

شق اىضٞبة، رؤٍشِٕ ثٔ، ألُ أٍشك ال ٝنُ٘ اال ثَؼشٗف، ٍِٗ رىل غبػزِٖ ] ىل [ فٜ اىْٖٜ ػِ اىْٞبدخ، ٗ

 ٗخَش اى٘ج٘ٓ، ٗاىذػبء ثذػبء اىجبٕيٞخ. 

(  َِّ  ( ارا اىزضٍِ ثجَٞغ ٍب رمش. فَجَبِْٝؼُٖ

(  َ َِّ هللاَّ اْعزَْغفِْش ىَُٖ َ َغفُ٘س   ( ػِ رقصٞشِٕ، ٗرطٞٞجب ىخ٘اغشِٕ، )َٗ َُّ هللاَّ ( أٛ: مضٞش اىَغفشح ىيؼبصِٞ، اِ

ٌ   ٗاإلدغبُ اىٚ اىَزّجِٞ اىزبئجِٞ، )  ؼذ سدَزٔ مو شٜء، ٗػٌ ادغبّٔ اىجشاٝب. ( ٗعَسِدٞ

 

  (اِٟخَشحِ ٍب اىْٖٜ اى٘اسد فٜ ٕزٓ اٟٝخ َِ ٍِ ٌْ قَْذ َٝئُِغ٘ا  ِٖ ْٞ ُ َػيَ ب َغِعَت هللاَّ ًٍ ْ٘ ا قَ ْ٘ ىَّ َ٘ ُْ٘ا ال رَزَ ٍَ َِ آ َب اىَِّزٝ َٝب أَُّٖٝ

ِْ أَْصَذبِة اْىقُجُِ٘س ) ٍِ ب َٝئَِظ اْىُنفَّبُس  ََ  ( .  ٖٔ َم

ُ  اىَئٍُْ٘، اُ مْزٌ ٍئٍِْٞ ثشثنٌ، ٍٗزجؼِٞ ىشظبٓ ٍٗجبّجِٞ ىغخطٔ، )أٛ: ٝب أٖٝب  ب َغِعَت هللاَّ ًٍ ْ٘ ا قَ ْ٘ ىَّ َ٘ ال رَزَ

 ٌْ ِٖ ْٞ َِ اِٟخَشِح  ( ٗاَّب غعت ػيٌٖٞ ىنفشٌٕ، ٕٗزا شبٍو ىجَٞغ أصْبف اىنفبس. )َػيَ ٍِ ( أٛ: قذ قَْذ َٝئُِغ٘ا 

ٗا أُ ر٘ىٌٕ٘ فز٘افقٌٕ٘ ػيٚ ششٌٕ ٗمفشٌٕ فزذشٍ٘ا دشٍ٘ا ٍِ خٞش اٟخشح، فيٞظ ىٌٖ ٍْٖب ّصٞت، فبدزس

 خٞش اٟخشح مَب دشٍ٘ا. 
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ِْ أَْصَذبِة اْىقُجُِ٘س  ] ٗق٘ىٔ: [ ) ٍِ ب َٝئَِظ اْىُنفَّبُس  ََ ( دِٞ أفع٘ا اىٚ اىذاس اٟخشح، ٗٗقف٘ا ػيٚ دقٞقخ األٍش َم

ِ اٟخشح أٛ: قذ أّنشٕٗب ٗمفشٗا ٗػيَ٘ا ػيٌ اىٞقِٞ أٌّٖ ال ّصٞت ىٌٖ ٍْٖب. ٗٝذزَو أُ اىَؼْٚ: قذ ٝئغ٘ا ٍ

ثٖب، فال ٝغزغشة دْٞئز ٌٍْٖ اإلقذاً ػيٚ ٍغبخػ هللا ٍٗ٘ججبد ػزاثٔ ٗاٝبعٌٖ ٍِ اٟخشح، مَب ٝئظ اىنفبس 

 اىَْنشُٗ ىيجؼش فٜ اىذّٞب ٍِ سج٘ع أصذبة اىقج٘س اىٚ هللا رؼبىٚ. 

 

  

 لمسبث بيبويت:

 (:2آيت )

 *ما املقصىد بانبسط؟)د.فاضم انسامسائى(

البسط هو المّد، بسط ٌده مّدها. البسط ٌأتً فٌما ٌسّر وفٌما ٌكره، بسط إلً ٌده بما أحب وبما أكره. )لَئِْن 

َ َربَّ اْلَعالَمِ  َك ِِلَْقُتلََك إِنًِّ أََخاُف َّللاَّ ٌْ ِدَي إِلَ ٌَ َدَك لَِتْقُتلَِنً َما أََنا بَِباِسٍط  ٌَ  ًَّ ( المائدة( هذا 2ٌَٕن )َبَسْطَت إِلَ

ِدٌَ الضرب ٌْ ُكْم أَ ٌْ ْبُسُطوْا إِلَ ٌَ ُكْم إِْذ َهمَّ َقْوٌم أَن  ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوْا اْذُكُروْا ِنْعَمَت َّللّاِ َعلَ ٌُّ ا أَ ٌَ ُهْم َعنُكْم . ) ٌَ ِد ٌْ ُهْم َفَكفَّ أَ

ُهْم ٔٔ) ٌَ ِد ٌْ ُكْم أَ ٌْ ْبُسُطوا إِلَ ٌَ ُكوُنوا لَُكْم أَْعَداء َو ٌَ ْثَقفُوُكْم  ٌَ وِء )( المائدة( )إِن  ( الممتحنة( البسط إذن َٕوأَْلِسَنَتُهم بِالسُّ

َداهُ َمْبُسوَطَتاِن ) ٌَ ًّ ٌده تحتمل أمرٌن اِلول ٌٗٙأتً بالسوء وٌأتً بالخٌر )َبْل  ( المائدة(. هو فً اللغة بسط إل

أحب والثانً أكره والذي ٌحدد هذا اِلمر السٌاق وفً الحدٌث عن عائشة "ٌبسطنً ما ٌبسطها وٌسرنً ما 

 ٌسرها" وٌأتً البسط بمعنى الفرح.

  (:7آيت )

 *ما دالنت استعمال عسى ونعم يف انقسآن انكسيم؟ انبعض يقىنىن أوه ال تفيد جمسد االحتمال وانتمين وإمنا تفيد انتىكيد )عَسَى انهَّهُ

 )د.فاضم انسامسائى(( املمتحنت( 7أَن يَجْعَمَ بَيْنَكُمْ وَبَيْهَ انَّرِيهَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّىَدَّةً )

كثٌر من المفسرٌن ٌقولون )عسى( من عند َّللا واجب، قسم ٌقولون )عسى( فً القرآن واجب، وهذا لٌس 

ْخَشى  لََّعلَّهُ ( الشعراء( )1َٕٔتْخلُُدوَن ) لََعلَُّكمْ صحٌحاً ِلن الكفار قالوا عسى )َوَتتَِّخُذوَن َمَصاِنَع  ٌَ ُر أَْو  َتَذكَّ ٌَ

ا َهاَماُن اْبِن لًِ َصْرًحا ( طه( لٌست واجٗٗ) ٌَ أَْبلُُغ اِْلَْسَباَب  لََّعلًِّبة وهو لم ٌتذكر ولم ٌخشى، )َوَقاَل ِفْرَعْوُن 

( غافر ( لٌس واجباً. قسم قٌدوها وقالوا هً من َّللا واجبة ولٌست فً القرآن واجبة. عسى ولعل من ٖٙ)

وخاصة فً )لعل( فٌها اإلشفاق. فهً الترجً،  أفعال الترجً وٌقولون )لعل( فٌها معنى اإلطماع واإلشفاق

ًَ ِباْلَفْتِح ) َفَعَسىفقسم قالوا هً من عند َّللا واجبة ) أِْت ٌَ ُكْم  َعَسى( المائدة( )َقاَل َّٕ٘للّاُ أَن  ٌُْهلَِك َعُدوَّ ُكْم أَن  َربُّ

رً  َعَسى( اِلعراف( )1ٕٔ) ٌْ ْبِدلَُه أَْزَواًجا َخ ٌُ ُه إِن َطلََّقُكنَّ أَن  نُكنَّ )َربُّ ( التحرٌم( وقسم قالوا لٌست واجبة ٘ا مِّ

 لََّعلَُّكمْ حتى إذا أُسند ذلك إلى َّللا تعالى وإنما ٌذكره َّللا تعالى لٌكون اإلنسان راجٌاً من َّللا )َواْذُكُروْا َّللّاَ َكِثًٌرا 
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ئفاً من ربه. فقسم من ( اِلنفال( أي اذكروا َّللا راجٌن الفالح من َّللا حتى ٌبقى اإلنسان خاُ٘ٗتْفلَُحوَن )

أصحاب التفسٌر قالوا لٌست هً واجبة وإنما المقصود الرجاء من َّللا سبحانه وتعالى وتقّدر كل حالة بقدرها 

ولٌس هناك حكم مطلق بخصوص عسى ولعل. المعنى العام واضح لكن هل هو واجب؟ هذا بحسب السٌاق. 

تتأخر لعله ٌؤذٌك( فٌها إشفاق وعسى فعل ولعّل عسى و )لعل( من الرجاء و)لعل( قالوا فٌها إشفاق )ال 

 حرف.

 (:01آيت )

*ذكس انتأويث وانتركري يف انقسآن املؤمنني واملؤمناث واملسهمني واملسهماث وانصابسيه وانصابساث واملنافقني واملنافقاث وذكس 

 انكافسيه ومل يركس انكافساث وإمنا وزد انكافسيه فقط؟)د.فاضم انسامسائى(

( الممتحنة( الكوافر أشمل وأعم من الكافرات. ٓٔالكوافر فً القرآن )َواَل ُتْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر )وردت 

الكوافر أكثر من الكافرات ِلنه جمع تكسٌر والكافرات أقل ِلنه جمع قلة، الكافرات دخلت فً الكوافر أما 

أن نقول المنافقٌن والمنافقات لكنا لسنا المؤمنٌن والمؤمنات فلٌس هناك جمع قلة وكثرة. نحن مضطرون 

مضطرٌن لقول الكافرٌن والكافرات. الكوافر جمع كافرة تحدٌداً وهو جمع تكسٌر جمع كثرة. جمع منافق 

منافقون ومنافقة منافقات، جمع ساجد ساجدون ُسّجد سجود، هذه لٌس فٌها اختٌار وهذا ما ورد فً اللغة 

ٌّت جمعها موتى وأموات ٌّتون لكن مسلم جمعها مسلمون لٌس عندنا اختٌار. ٌقول العرب إن لم  العربٌة. م وم

 ٌكن جمع آخر فالجمع السالم ٌدل على الكثرة والقلة، هذا نص.

 

 الىصبيب العمليت:

  احذر قد ٌخرج اإلنسان من دٌنه وهو ال ٌشعر عندما ٌحب الكفار وٌتشبه بهم فً أمور العقٌدة

 الوالء والبراء .ومشاركتهم األعٌاد فهذه عقٌد 

 . ال تغتر بالغرب وصفاتهم ومعٌشتهم فلٌس فٌهم خٌر فقد كفروا باهلل 

 . أعظم ما ٌتقرب به العبد عقٌدة الوالء والبراء حب أولٌاء هللا وبغض أعداؤه 

 . أسماء رضً هللا عنها لم تدخل أمها بٌتها ولم تقبل هدٌتها حتى استأذنت الرسول 

  بالهداٌة .عند رؤٌة الكافر الدعاء له 

 عن البر والصلة بالوالدٌن ولو كانوا كفار .لم ٌنهانا هللا  

 . قبل الرسول صلى هللا علٌه وسلم هدٌة الٌهودي وأهدى الكفار وعاملهم بالعدل 

  ادع ) ربنا ال تسلط علٌنا بذنوبنا من ال ٌخاف وال ٌرحمنا ( ٌخشى اإلنسان على إقامة أمور دٌنه من

 صٌام وصالة .

 الستغفار فً كل وقت .أكثر من ا 

 . تسرٌب أخبار المسلٌن إلى الكفار من كبائر الذنوب 

153



 

9 
 

الـــــمــمــتــحــنــةسورة   

 . النهً عن االستغفار لمن مات على كفر 

 الثبات فنن القلوب بٌن إصبعٌن من أصاب  الرحمن ٌصرفها كٌف ٌشاء .اسأل هللا  

 . مشروعٌة مباٌعة ولً ألمر على السم  والطاعة والتقوى 

 ض فاسد أو شبهة .تحرٌم قتل الجنٌن إما لغر 

 .  الرسول صلى هللا علٌه وسلم لم ٌصافح امرأة قط ونهى عن ذلك 

 . طاعة ولً ألمر إنما تكون بالمعروف 

 . سوء عاقبة من خالف فعله قوله 

 

 

 :مع خىاتيمهب  الممتحىتسىرة  تىبسب فىاتح 

 ٌْ ُم َّٗ َػُذ َٗ  ٛ ِّٗ ُْ٘ا اَل رَزَِّخُزٗا َػُذ ٍَ َِ آَ َب اىَِّزٝ َِ اْىَذقِّ ))َٝب أَُّٖٝ ٍِ  ٌْ ب َجبَءُم ََ قَْذ َمفَُشٗا ثِ َٗ ِح  دَّ َ٘ ََ ٌْ ثِبْى ِٖ ْٞ َُ اِىَ ىَِٞبَء رُْيقُ٘ ْٗ (( ٔأَ

 َ ْٟ َِ ا ٍِ ٌْ قَْذ َٝئُِغ٘ا  ِٖ ْٞ ُ َػيَ ب َغِعَت هللاَّ ًٍ ْ٘ ا قَ ْ٘ ىَّ َ٘ ُْ٘ا اَل رَزَ ٍَ َِ آَ َب اىَِّزٝ ب َٝئَِظ اْىُنفَّبٕزا أٗىٖب ٗفٜ آخشٕب )َٝب أَُّٖٝ ََ ُس ِخَشِح َم

ِْ أَْصَذبِة اْىقُجُِ٘س ) (( رز٘ى٘ا ٝؼْٜ ال رجؼيٌٕ٘ أصذبة ىنٌ ٗأٗىٞبء ػيٞنٌ رذافؼُ٘ ػٌْٖ أٗ رَبىئٌّٖ٘، ٍِٖٔ

ُْ٘ا اَل رَزَ  ٍَ َِ آَ َب اىَِّزٝ ىَِٞبَء( )َٝب أَُّٖٝ ْٗ ٌْ أَ ُم َّٗ َػُذ َٗ  ٛ ِّٗ ُْ٘ا اَل رَزَِّخُزٗا َػُذ ٍَ َِ آَ َب اىَِّزٝ ب َغعِ )َٝب أَُّٖٝ ًٍ ْ٘ ا قَ ْ٘ ىَّ ( ال َ٘ ٌْ ِٖ ْٞ ُ َػيَ َت هللاَّ

رزخزٗا أٛ ال رجؼي٘ا أػذاء هللا أٗىٞبء ىنٌ، ال رز٘ىٌٕ٘، ٕئالء غعت هللا ػيٌٖٞ، أػذاء هللا ٗأػذاإمٌ ٕئالء 

ىَِٞ  ْٗ ٌْ أَ ُم َّٗ َػُذ َٗ  ٛ ِّٗ ُْ٘ا اَل رَزَِّخُزٗا َػُذ ٍَ َِ آَ َب اىَِّزٝ َُ  بءَ قً٘ غعت هللا ػيٌٖٞ فال رز٘ىٌٕ٘. ارُ فٜ األٗه )َٝب أَُّٖٝ رُْيقُ٘

َِ اْىَذقِّ ) ٍِ  ٌْ ب َجبَءُم ََ قَْذ َمفَُشٗا ثِ َٗ ِح  دَّ َ٘ ََ ٌْ ثِبْى ِٖ ْٞ ُ ٔاِىَ ب َغِعَت هللاَّ ًٍ ْ٘ ا قَ ْ٘ ىَّ َ٘ ُْ٘ا اَل رَزَ ٍَ َِ آَ َب اىَِّزٝ (( ٗفٜ اٟخش )َٝب أَُّٖٝ

ِْ أَْصَذبِة اىْ  ٍِ ب َٝئَِظ اْىُنفَّبُس  ََ َِخَشِح َم ْٟ َِ ا ٍِ ٌْ قَْذ َٝئُِغ٘ا  ِٖ ْٞ (( ٗمؤُ أػذاء اىٔ قً٘ غعت هللا ػيٌٖٞ. ٖٔقُجُِ٘س )َػيَ

قَذْ  َٗ ِح  دَّ َ٘ ََ ٌْ ثِبْى ِٖ ْٞ َُ اِىَ ىَِٞبَء رُْيقُ٘ ْٗ ٌْ أَ ُم َّٗ َػُذ َٗ  ٛ ِّٗ ُْ٘ا اَل رَزَِّخُزٗا َػُذ ٍَ َِ آَ َب اىَِّزٝ َِ اْىَذقِّ ))َٝب أَُّٖٝ ٍِ  ٌْ ب َجبَءُم ََ (( ٔ َمفَُشٗا ثِ

 ََ َِخَشِح َم ْٟ َِ ا ٍِ ِْ أَْصَذبِة اْىقُجُِ٘س ))قَْذ َٝئُِغ٘ا  ٍِ  (( ر٘ظٞخ.ٖٔب َٝئَِظ اْىُنفَّبُس 
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة الصف ::
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 الصف ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 عٞسح ٛٞ ُٜب ثالثب   اعٔب   ا٧ُٞع٢ ٝصاد اُذٞاس٤٣ٖ، اُظَّق،: ٛٔب اع٤ٖٔ اُغٞسح ُٜزٙ أُلغشٕٝ أٝسد 

 .اُغالّ ػ٤ِٚ ٓش٣ْ ثٖ ػ٤غ٠

 ُِٚغٞسح أُشٜٞس االعْ ٛٞ ٝٛزا( 4 آ٣خ) ك٤ٜب( طلب  ) ُلع ُٞهٞع اُظق ثغٞسح رغ٤ٔزٜب ٝٝج. 

 (.4ٔ آ٣خ) ٝادذح آ٣خ ك٢ ٓشر٤ٖ ك٤ٜب اُذٞاس٤٣ٖ ُلع كِٞسٝد( اُذٞاس٤٣ٖ) ثغٞسح رغ٤ٔزٜب ٝجٜب أٓب 

 َهللا ط٠ِ هللا سعٍٞ أطذبة ٖٓ ٗلش هؼذٗب: هبٍ ػ٘ٚ هللا سػ٢ عالّ ثٖ هللا ػجذ ػٖ: اُغٞسح كؼبئ 

 رؼب٠ُ هللا كأٗضٍ ُؼِٔ٘بٙ، ٝجَ ػض هللا ئ٠ُ أدت ا٧ػٔبٍ أ١ ٗؼِْ ُٞ: كوِ٘ب كززاًشٗب ٝعِْ، ػ٤ِٚ

 .ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ هللا سعٍٞ ػ٤ِ٘ب كوشأٛب: ػ٘ٚ هللا سػ٢ عالّ ثٖ هللا ػجذ هبٍ( 3 – ٔ ا٣٥بد)

 ٣ٝإ٣ذ. ٤ٌٓخ أٜٗب هبُٞا ٝثؼؼْٜ ٓذ٤ٗخ أٜٗب هبُٞا اُؼِٔبء كجؼغ ك٤ٚ، ٗضُذ اُز١ أٌُبٕ ك٢ اخزُِق 

 أَٛ ٝجٜٔٞس. اُغٞسح ٛزٙ كؼبئَ ك٢ أُزوذّ ػ٘ٚ هللا سػ٢ عالّ ثٖ هللا ػجذ دذ٣ث ٓذ٤ٗخ ًٜٞٗب

 .ٓذ٤ٗخ أٜٗب هبُٞا اُؼِْ

 اُذ١ٞ٤ٗ اُجضاء ٖٓ ٣٘زظشْٛ ٝٓب أُوبر٤ِٖ، ٝششف ٝكؼ٤ِزٚ اُوزبٍ ػٖ اُذذ٣ث: اُغٞسح ٓذٞس 

 (.ساثذخ رجبسح هللا عج٤َ ك٢ اُجٜبد) ٝا٧خش١ٝ

 

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

 رِي ػٖ اُزخ٢ِ ٣وزؼ٤ٚ ٓب ثج٤بٕ اُغٞسح ٛزٙ ٝاكزُزِذذ هللا، أػذاء ٓٞاالح ػٖ ثب٢ُٜ٘ أُٔزذ٘خ عٞسح اخززٔذ   

 .ٝجَ ػض هلل اُز٘ض٣ٚ ٝٛٞ أُٞاالح

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 ثغؾ أثِؾ اُظق عٞسح ك٢ ٝثغؾ ك٤ٚ، ٝاُزشؿ٤ت هللا عج٤َ ك٢ اُجٜبد ُرًش أُٔزذ٘خ عٞسح ك٢. 

 ثِزؼخ أث٢ اثٖ دبؽت اُج٤َِ اُظذبث٢ أٓش ٖٓ ًبٕ ٝٓب ا٧ػظْ، اُلزخ رًش أُٔزذ٘خ عٞسح ك٢ ٝسد 

 ُجٜبد اُزجشد ٝٓ٘بؽ ٝاإل٣ٔبٕ اُٜجشح طذخ د٤َُ اٌُلبس ٓ٘بثزح اُغٞسح ٛزٙ ٝجؼِذ ػ٘ٚ، هللا سػ٢

 ًبٕ ٝاُز٢ اُوش٣جخ اُلزٞح ٖٓ عج٤ِٚ ك٢ أُجبٛذ٣ٖ ثٚ هللا أثبة ٓب ئ٠ُ ئشبسح ًزُي ٝك٤ٜب هللا، أػذاء

 .ٌٓخ كزخ ٜٓ٘ب

 د٤ٗٚ، أػذاء ٓٞاالح ػٖ ٝاإلشلبم ٝاُٞط٤خ اُ٘ظخ ثطش٣ن أُإ٤ٖ٘ٓ أُٔزذ٘خ عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هللا ٠ٜٗ 

 ٓب ثؼذ ٤ٌُٕٞ أُإ٤ٖ٘ٓ ٖٓ ػِٔٚ هُٞٚ ٣خبُق ٖٓ ػ٠ِ اإلٌٗبس ثظش٣خ ا٧ٓش جبء اُغٞسح ٛزٙ ٝك٢

 .اُضجش ك٢ أٝهغ أُٔزذ٘خ عٞسح ك٢ رٜٔذ
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 سورة الــــصـــــف

 محبور السىرة:
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 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 ك٢ اُجٜبد) اُغٞسح ٓذٞس ٓغ ٣ز٘بعت ٝٛزا. اُجٜبد شإٔ ك٢ اُؼَٔ اُوٍٞ ٓطبثوخ( 4 – ٔ) ا٣٥بد 

 ئ٠ُ ٣ذكغ اُٞجٞد ك٢ ٓب ًَ ٖٓ رؼب٠ُ هلل أُطِوخ اُز٘ض٣ٚ ُذو٤وخ كبُزوش٣ش( ساثذخ رجبسح هللا عج٤َ

 ػ٠ِ ٝدثْٜ رشًٞٙ، ثْ ُِجٜبد رشٞهٞا اُز٣ٖ ُِٔإ٤ٖ٘ٓ اُشذ٣ذ اُزذز٣ش ٝك٤ٚ هللا، ٓغ اُؼَٔ طذم

 دٕٝ اُؼذٝ ُوبء ئ٠ُ ٣ذكؼْٜ اُوزبٍ، دبٍ ك٢ ٣ٌٕٞٗٞ ٤ًق ُِٔإ٤ٖ٘ٓ اُزؼ٤ِْ ٝك٤ٚ اُؼَٔ، اُوٍٞ ٓطبثوخ

 .ٝدجٚ هللا سػب ٖٓ ٣٘زظشْٛ ُٔب سٛجخ

 ك٢ ػ٘ٚ أُزخِل٤ٖ ٝأَّٗت اُجٜبد ػ٠ِ هللا دث إٔ ثؼذ. ا٧ٗج٤بء دػٞح ٖٓ اٌُلبس ٓٞهق( 9 – 5) ا٣٥بد 

ًّش اُغبثوخ ا٣٥بد  اُزز٤ًش ٝٛزا اُغالّ، ػ٤ِٜٔب ٝػ٤غ٠ ٓٞع٠ هّٞ ثوظخ أُوطغ ٛزا ك٢ أُإ٤ٖ٘ٓ ر

 ٣لؼِٞا ٝأال اُوّٞ، أُٝئي ٓثَ ٣ٌٞٗٞا ال إٔ ػ٠ِ ُِٔإ٤ٖ٘ٓ دث ٖٓ ك٤ٚ ُٔب ا٣٥بد ْٗ روذّ ُٔب ٓ٘بعت

 .كؼِْٜ

 ٓزؼٔ٘خ ُِٔإ٤ٖ٘ٓ هللا ثخطبة اكززذذ هذ اُغٞسح ًبٗذ ُٔب. اُشاثذخ اُزجبسح( 4ٔ – ٓٔ) ا٣٥بد 

 ثبُخطبة ػبدد د٣٘ٚ، ٖٓ هللا أػذاء ٓٞهق ئ٠ُ ثْٜ ٝاٗزوِذ اُؼَٔ، اُوٍٞ ٓخبُلخ ػ٠ِ ػ٤ِْٜ اإلٌٗبس

 هللا ئ٠ُ ٤ُزوشثٞا كؼِٚ ٣جت ٓب ئ٠ُ ا٣٥بد ٛزٙ كأسشذرْٜ ٓطِؼٜب، ك٢ ثٚ خٞؽجٞا ٓب ثٔثَ ٛ٘ب ئ٤ُْٜ

 ٗٞس ئؽلبء ٣ش٣ذٕٝ أُشش٤ًٖ إٔ اُغبثوخ ا٣٥بد ك٢ رؼب٠ُ هللا ث٤ٖ ُٔب أٗٚ ٝأ٣ؼب  . ئ٤ُٚ ا٧ػٔبٍ ثأدت

 ك٢ جٜبدا   ٝا٧ٗلظ ثبُٔبٍ اُزؼذ٤خ ػ٠ِ ٝدثْٜ اُذ٣ٖ، ٛزا أػذاء ٓجبٛذح ئ٠ُ ٛ٘ب أُإ٤ٖ٘ٓ دػب د٣٘ٚ،

 ئظٜبس إٔ ئ٠ُ ا٣٥بد أشبسح ًٔب. اُذاس٣ٖ عؼبدح أساد ُٖٔ اُشاثذخ اُزجبسح أٜٗب ُْٜ ٝث٤ٖ ، هللا عج٤َ

 .رؼب٠ُ هلل أٗظبسا   أُإٕٓ٘ٞ ٣ٌٕٞ د٤ٖ ٣زذون ا٧د٣بٕ، عبئش ػ٠ِ ٝئػالئٚ هللا د٣ٖ

 

 :التمهيد

اُذٔذهلل ٝاُظالح ٝاُغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، اُِْٜ ػِٔ٘ب ٓب٣٘لؼ٘ب ٝاٗلؼ٘ب ثٔب ػِٔز٘ب ٝصدٗب ػِٔب ٝٛذٟ   ثغْ هللا

 ٝرو٠..

 اُِْٜ اسصه٘ب اإلخالص ٝاُجشًخ ٝاُوجٍٞ ٝاُظذم.

 

عٔغ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٣وٍٞ: )٣إر٠ ثبُشجَ ٣ّٞ اُو٤بٓخ ػٖ أعبٓخ ثٖ ص٣ذ سػ٢ هللا ػ٘ٚ أٗٚ 

ك٤ِو٠ ك٢ اُ٘بس كز٘ذُن أهزبة ثط٘ٚ ك٤ذٝس ثٜب ًٔب ٣ذٝس اُذٔبس ثبُشد٠ ك٤جزٔغ ئ٤ُٚ أَٛ اُ٘بس ك٤وُٕٞٞ: ٣ب كالٕ 

أ٠ٜٗ ػٖ ٓبُي أُْ رٌٖ رأٓش ثبُٔؼشٝف ٝر٠ٜ٘ ػٖ أٌُ٘ش ،ك٤وٍٞ: ث٠ِ ،هذ ً٘ذ آٓش ثبُٔؼشٝف ٝال آر٤ٚ ،ٝ

 أٌُ٘ش ٝآر٤ٚ(

ػٖ أٗظ ثٖ ٓبُي سػ٢ هللا ػ٘ٚ هبٍ: هبٍ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ :ُٔب أعش١ ث٢ ٓشسد ثشجبٍ 

روشع شلبْٜٛ ثٔوبس٣غ ٖٓ ٗبس ،هبٍ: كوِذ: ٖٓ ٛإالء ٣ب ججش٣َ؟ هبٍ: ٛإالء خطجبء ٖٓ أٓزي ٣أٓشٕٝ 

 (سٝاٙ أدٔذ.اُ٘بط ثبُجش ٣ٝ٘غٕٞ أٗلغْٜ ْٝٛ ٣زِٕٞ اٌُزبة أكال ٣ؼوِٕٞ
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ٝػٖ ج٘ذة ثٖ ػجذ هللا ا٧صد١ سػ٢ هللا ػ٘ٚ طبدت اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ػٖ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا 

ػ٤ِٚ ٝعِْ هبٍ: )ٓثَ اُز١ ٣ؼِْ اُ٘بط اُخ٤ش ٣ٝ٘غ٠ ٗلغٚ ًٔثَ اُغشاج ٣ؼ٢ء ُِ٘بط ٣ٝذشم ٗلغٚ(سٝاٙ 

 اُطجشا٢ٗ ئع٘بدٙ دغٖ.

 بالد ٣ٝشػ٠ ػ٘ٚ ك٢ دبالد .كبهلل عجذبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٣ٔوذ اإلٗغبٕ ك٢ د 

 ٝأًجش دبالد ٓوذ هللا إٔ ٣ٌٕٞ ًالٓي ٓ٘بهغ ُلؼِي ،٣ؼ٢٘ ٣ٌٕٞ اٌُالّ ك٢ ٝاد ،ٝاُلؼَ ٝاُٞاهغ ك٢ ٝاد.

 د٤٘ٔب دػب ا٧ٗج٤بء ئ٠ُ هللا ػض ٝجَ جبؤٝا ثٌِٔخ طبدهخ ٝال ٣ظِخ اُؼبُْ ئال أٌُِخ اُظبدهخ 

 ُز١ ٣غوؾ ه٤ٔخ أٌُِخ ك٢ اُذ٤بح .ٝٓخبُلخ اٌُالّ اُٞاهغ ٓظ٤جخ ٖٓ أُظبئت ٝٛزا ا

ٝأًثش ش٢ء ٓ٘لش ٖٓ اُذ٣ٖ ٖٓ ٣٘طن ثٌالّ ٝال ٣طجوٚ ،٣وٍٞ ػ٢ِ سػ٢ هللا ػ٘ٚ: هٞاّ اُذ٣ٖ ٝاُذ٤ٗب أسثؼخ 

 سجبٍ: 

 ػبُْ ٓغزؼَٔ ػِٔٚ ،ٝجبَٛ ال ٣غزٌ٘ق إٔ ٣زؼِْ ،ٝؿ٢٘ ال ٣جخَ ثٔبُٚ، ٝكو٤ش ال ٣ج٤غ آخشرٚ ثذ٤ٗبٙ.

 ٣ٝغجت ُي ٓوذ هللا ًإٔ روٍٞ ش٤ئب ٝإٔ رلؼَ ش٤ئب آخش.ال ٣ٞجذ ش٢ء ٣جؼذى ػٖ هللا 

ٓب أجَٔ ٓب طٞس اثٖ اُو٤ْ ثٚ ٛزا اُٞاهغ أُزؼبسة ٝٛزٙ االٗلظب٤ُخ ث٤ٖ ا٧هٞاٍ ٝا٧كؼبٍ ٝأثشٛب ك٢ 

 أُذػ٣ٖٞ ،كوبٍ سدٔٚ هللا:

ُْٜ ،كٌِٔب هبٍ هبئِْٜ )ػِٔبء اُغٞء جِغٞا ػ٠ِ ثبة اُج٘خ ٣ذػٕٞ ئ٤ُٜب اُ٘بط ثأهٞاُْٜ ٣ٝذػْٜٞٗ ئ٠ُ اُ٘بس ثأكؼب

ُِ٘بط ِٛٔٞا ،هبُذ أكؼبُْٜ ال رغٔؼٞا ْٜٓ٘ كِٞ ًبٕ ٓب دػٞا ئ٤ُٚ دوب ًبٗٞا أٍٝ أُغزج٤ج٤ٖ ُٚ ،كْٜ ك٢ 

 اُظٞسح أدالء ٝك٢ اُذو٤وخ هطبع ؽش٣ن(.

 ػٖ ٓبُي ثٖ د٣٘بس )اُؼبُْ ئرا ُْ ٣ؼَٔ ثؼِٔٚ صُّذ ٓٞػظزٚ ػٖ اُوِٞة ًٔب رضٍ اُوطشح ػٖ اُظلب(

 ؼ٢: ٖٓ ٝػع أخبٙ ثلؼِٚ ًبٕ ٛبد٣ب.هبٍ اُشبك

هبٍ ػجذ اُٞادذ ثٖ ص٣ذ: )ٓب ثِؾ اُذغٖ ك٢ اُ٘بط ٓب ثِؾ ئال ٌُٞٗٚ ئرا أٓش اُ٘بط ثش٢ء ًبٕ أعجوْٜ ئ٤ُٚ ٝئرا 

 ٜٗبْٛ ػٖ ش٢ء ًبٕ أثؼذْٛ ٓ٘ٚ(.

بد٣شْٛ ك٢ هبٍ اإلٓبّ اُجٞص١ سدٔٚ هللا رؼب٠ُ ك٢ ط٤ذ اُخبؽش: )ُو٤ذ ٓشب٣خ أدٞاُْٜ ٓخزِلخ ٣زلبٝرٕٞ ك٢ ٓو

 اُؼِْ ،ًٝبٕ أٗلؼْٜ ٢ُ ك٢ طذجزٚ اُؼبَٓ ْٜٓ٘ ثؼِٔٚ ،ٝئٕ ًبٕ ؿ٤شٙ أػِْ ٓ٘ٚ(.

 هبٍ رؼب٠ُ: )٣ب أ٣ٜب اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ُْ روُٕٞٞ ٓب ال رلؼِٕٞ* ًجش ٓوزب ػ٘ذ هللا إٔ روُٞٞا ٓب ال رلؼِٕٞ(

 ٛزٙ ا٣٥خ ع٘زذاسعٜب ا٤ُّٞ ثارٕ هللا ك٢ رذاسع٘ب. 

 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

 ٝجٜٚ اثزذاء عٞسح اُظق ثبُزغج٤خ ؟ٓب 

ٝٛزا ث٤بٕ ُؼظٔزٚ رؼب٠ُ ٝهٜشٙ، ٝرٍ ج٤ٔغ اُخِن ُٚ رجبسى ٝرؼب٠ُ، ٝإٔ ج٤ٔغ ٖٓ ك٢ اُغٔبٝاد ٝا٧سع 

َُْؼِض٣ُض  ٣غجذٕٞ ثذٔذ هللا ٣ٝؼجذٝٗٚ ٣ٝغأُٞٗٚ دٞائجْٜ، ) َٞ ا ُٛ ُْ  ( اُز١ هٜش ا٧ش٤بء ثؼضرٚ ٝعِطبٗٚ، )َٝ ٤ٌِ َُْذ ( ا

 .ك٢ خِوٚ ٝأٓشٙ

 ٤ًق ٣ٌٕٞ اإل٣زاء ؟

َْ رُْإُر٢َِ٘ٗٝ  )  ( ثب٧هٞاٍ ٝا٧كؼبٍ .ُِ
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( َٛ ٣ؼذ ٛزا ظِْ ُْٜ ؟ َٖ ُْلَبِعو٤ِ َّ ا ْٞ ُْوَ ِْٜذ١ ا ُ ال ٣َ هللاَّ َٝ ( 

ٛزٙ ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ رل٤ذ إٔ ئػالٍ هللا ُؼجبدٙ، ٤ُظ ظِٔب ٓ٘ٚ، ٝال دجخ ُْٜ ػ٤ِٚ، ٝئٗٔب رُي ثغجت ْٜٓ٘، كاْٜٗ 

ثبة اُٜذٟ ثؼذ ٓب ػشكٞٙ، ك٤جبص٣ْٜ ثؼذ رُي ثبإلػالٍ ٝاُض٣ؾ اُز١ ال د٤ِخ ُْٜ ك٢  اُز٣ٖ أؿِوٞا ػ٠ِ أٗلغْٜ

ُٞ٘ ِٓ ْْ ٣ُْإ ب َُ َٔ ًَ  ْْ أَْثَظبَسُٛ َٝ  ْْ ُٗوَُِِّت أَْكئَِذرَُٜ َٝ ا ثِِٚ دكؼٚ ٝرو٤ِت اُوِٞة ] ػوٞثخ ُْٜ ٝػذال ٓ٘ٚ ثْٜ [ ًٔب هبٍ رؼب٠ُ: 

 ْْ ِٜ ٤َبِٗ ـْ ْْ ك٢ِ ؽُ ََٗزُسُٛ َٝ ٍح  شَّ َٓ  ٍَ َّٝ َٕ . أَ ُٜٞ َٔ  ٣َْؼ

 

َُْذنِّ  ٓب أُشاد ة) ِٖ ا ِد٣  ( ؟َٝ

أ١: اُذ٣ٖ اُز١ ٣ذإ ثٚ، ٣ٝزؼجذ ُشة اُؼب٤ُٖٔ اُز١ ٛٞ دن ٝطذم، ال ٗوض ك٤ٚ، ٝال خَِ ٣ؼزش٣ٚ، ثَ أٝآشٙ 

ؿزاء اُوِٞة ٝا٧سٝاح، ٝسادخ ا٧ثذإ، ٝرشى ٗٞا٤ٛٚ عالٓخ ٖٓ اُشش ٝاُلغبد كٔب ثؼث ثٚ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا 

ٖٓ اُٜذٟ ٝد٣ٖ اُذن، أًجش د٤َُ ٝثشٛبٕ ػ٠ِ طذهٚ، ٝٛٞ ثشٛبٕ ثبم ٓب ثو٢ اُذٛش، ًِٔب اصداد ػ٤ِٚ ٝعِْ 

 اُؼبهَ رلٌشا، اصداد ثٚ كشدب ٝرجظشا.

 

ٍْ اُشاثذخ ك٢ هُٞٚ ) اُزجبسح٢ٛ  ٓب ْٖ َػَزاٍة أ٤َُِ ِٓ  ْْ ٌُ ِْ٘ج٤ ْْ َػ٠َِ رَِجبَسٍح رُ ٌُ َْ أَُدُُّ ُ٘ٞا َٛ َٓ َٖ آ َب اَُِّز٣ (؟ ٝٓب جضاءٛب  ٣َب أ٣َُّٜ

 ؟ ا٥خشحك٢ 

ٛزٙ ٝط٤خ ٝدالُخ ٝئسشبد ٖٓ أسدْ اُشاد٤ٖٔ ُؼجبدٙ أُإ٤ٖ٘ٓ، ٧ػظْ رجبسح، ٝأجَ ٓطِٞة، ٝأػ٠ِ 

 ٓشؿٞة، ٣ذظَ ثٜب اُ٘جبح ٖٓ اُؼزاة ا٤ُ٧ْ، ٝاُلٞص ثبُ٘ؼ٤ْ أُو٤ْ. 

ُج٤ت، كٌأٗٚ ه٤َ: ٓب ٛزٙ ٝأر٠ ثأداح اُؼشع اُذاُخ ػ٠ِ إٔ ٛزا أٓش ٣شؿت ك٤ٚ ًَ ٓزجظش، ٣ٝغٔٞ ئ٤ُٚ ًَ 

ِٚ  اُزجبسح اُز٢ ٛزا هذسٛب؟ كوبٍ ) َسُعُِٞ َٝ  ِ َٕ ثِبهللَّ ُٞ٘ ِٓ  ( . رُْإ

ٖٝٓ أُؼِّٞ إٔ اإل٣ٔبٕ اُزبّ ٛٞ اُزظذ٣ن اُجبصّ ثٔب أٓش هللا ثبُزظذ٣ن ثٚ، أُغزِضّ ٧ػٔبٍ اُجٞاسح، ٖٝٓ 

ِٛ  أجَ أػٔبٍ اُجٞاسح اُجٜبد ك٢ عج٤َ هللا كِٜزا هبٍ: ) رَُجب َٝ ْْ ٌُ ْٗلُِغ أَ َٝ  ْْ ٌُ اُِ َٞ ْٓ َ ِ ثِأ َِ هللاَّ َٕ ك٢ِ َعج٤ِ ( ثإٔ رجزُٞا ُذٝ

ٗلٞعٌْ ٜٝٓجٌْ، ُٔظبدٓخ أػذاء اإلعالّ، ٝاُوظذ ٗظش د٣ٖ هللا ٝئػالء ًِٔزٚ، ٝر٘لوٕٞ ٓب ر٤غش ٖٓ أٓٞاٌُْ 

ْ٘  ك٢ رُي أُطِٞة، كإ رُي، ُٝٞ ًبٕ ًش٣ٜب ُِ٘لٞط شبهب ػ٤ِٜب، كاٗٚ ) ًُ  ْٕ ْْ ئِ ٌُ َٕ َخ٤ٌْش َُ ٞ ُٔ ْْ رَْؼَِ ( كإ ك٤ٚ زُ

 اُخ٤ش اُذ١ٞ٤ٗ، ٖٓ اُ٘ظش ػ٠ِ ا٧ػذاء، ٝاُؼض أُ٘بك٢ ُِزٍ ٝاُشصم اُٞاعغ، ٝعؼخ اُظذس ٝاٗششادٚ. 

 ٝك٢ ا٥خشح اُلٞص ثثٞاة هللا ٝاُ٘جبح ٖٓ ػوبثٚ، ُٜٝزا رًش اُجضاء ك٢ ا٥خشح،

 ٓب اُز١ ٣ٌلش اُزٗٞة دز٠ ٝئٕ ًبٗذ ًجبئش؟

ٌُ  كوبٍ: )  لِْش َُ ـْ َ٣ ْْ ٌُ ( ٝٛزا شبَٓ ُِظـبئش ٝاٌُجبئش، كإ اإل٣ٔبٕ ثبهلل ٝاُجٜبد ك٢ عج٤ِٚ، ٌٓلش ُِزٗٞة، ْْ ُرُٗٞثَ

 ُٝٞ ًبٗذ ًجبئش. 

 ٓب طلخ اُج٘بد ؟

َْٜٗبُس  ) ْٖ رَْذزَِٜب ا٧ ِٓ ْْ َجَّ٘بٍد رَْجِش١  ٌُ ِْ ٣ُْذِخ ( أ١: ٖٓ رذذ ٓغبًٜ٘ب ] ٝهظٞسٛب [ ٝؿشكٜب ٝأشجبسٛب، أٜٗبس َٝ

عٖ، ٝأٜٗبس ٖٓ ُجٖ ُْ ٣زـ٤ش ؽؼٔٚ، ٝأٜٗبس ٖٓ خٔش ُزح ُِشبسث٤ٖ، ٝأٜٗبس ٖٓ ػغَ ٓظل٠، ٖٓ ٓبء ؿ٤ش آ

ٍٕ  ُْٜٝ ك٤ٜب ٖٓ ًَ اُثٔشاد، ) َٖ ؽ٤َِّجَخ  ك٢ِ َجَّ٘بِد َػْذ ًِ َغب َٓ ( أ١: جٔؼذ ًَ ؽ٤ت، ٖٓ ػِٞ ٝاسرلبع، ٝدغٖ َٝ

٣زشاءٟ اًٌُٞت اُذس١ ك٢ ا٧كن  ث٘بء ٝصخشكخ، دز٠ ئٕ أَٛ اُـشف ٖٓ أَٛ ػ٤٤ِٖ، ٣زشاءاْٛ أَٛ اُج٘خ ًٔب

اُششه٢ أٝ اُـشث٢، ٝدز٠ ئٕ ث٘بء اُج٘خ ثؼؼٚ ٖٓ ُجٖ رٛت ] ٝثؼؼٚ ٖٓ [ ُجٖ كؼخ، ٝخ٤بٜٓب ٖٓ اُِإُإ 
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ٝأُشجبٕ، ٝثؼغ أُ٘بصٍ ٖٓ اُضٓشد ٝاُجٞاٛش أُِٞٗخ ثأدغٖ ا٧ُٞإ، دز٠ ئٜٗب ٖٓ طلبئٜب ٣شٟ ظبٛشٛب 

اُط٤ت ٝاُذغٖ ٓب ال ٣أر٢ ػ٤ِٚ ٝطق اُٞاطل٤ٖ، ٝال خطش ػ٠ِ  ٖٓ ثبؽٜ٘ب، ٝثبؽٜ٘ب ٖٓ ظبٛشٛب، ٝك٤ٜب ٖٓ

هِت أدذ ٖٓ اُؼب٤ُٖٔ، ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ذسًٞٙ دز٠ ٣شٝٙ، ٣ٝزٔزؼٞا ثذغ٘ٚ ٝروش أػ٤ْٜ٘ ثٚ، كل٢ رِي اُذبُخ، ُٞال 

٢ إٔ هللا خِن أَٛ اُج٘خ، ٝأٗشأْٛ ٗشأح ًبِٓخ ال روجَ اُؼذّ، ٧ٝشي إٔ ٣ٔٞرٞا ٖٓ اُلشح، كغجذبٕ ٖٓ ال ٣ذظ

أدذ ٖٓ خِوٚ ث٘بء ػ٤ِٚ، ثَ ٛٞ ًٔب أث٠٘ ػ٠ِ ٗلغٚ ٝكٞم ٓب ٣ث٢٘ ػ٤ِٚ ػجبدٙ ٝرجبسى اُج٤َِ اُج٤َٔ، اُز١ 

 أٗشأ داس اُ٘ؼ٤ْ، ٝجؼَ ك٤ٜب ٖٓ اُجالٍ ٝاُجٔبٍ ٓب ٣جٜش ػوٍٞ اُخِن ٣ٝأخز ثأكئذرْٜ. 

٤ٖ خِوٜب ٝٗظشٝا ئ٠ُ ٓب ك٤ٜب ٝرؼب٠ُ ٖٓ ُٚ اُذٌٔخ اُزبٓخ، اُز٢ ٖٓ جِٔزٜب، أٗٚ هللا ُٞ أسٟ اُخالئن اُج٘خ د

ٖٓ اُ٘ؼ٤ْ ُٔب رخِق ػٜ٘ب أدذ، ُٝٔب ٛ٘بْٛ اُؼ٤ش ك٢ ٛزٙ اُذاس أُ٘ـظخ، أُشٞة ٗؼ٤ٜٔب ثأُٜٔب، ٝعشٝسٛب 

 ثزشدٜب. 

 ُٔبرا ع٤ٔذ اُج٘خ ثج٘خ ػذٕ؟

ة ٝع٤ٔذ اُج٘خ ج٘خ ػذٕ، ٧ٕ أِٜٛب ٓو٤ٕٔٞ ك٤ٜب، ال ٣خشجٕٞ ٜٓ٘ب أثذا، ٝال ٣جـٕٞ ػٜ٘ب دٞال رُي اُثٞا

 اُجض٣َ، ٝا٧جش اُج٤َٔ، اُلٞص اُؼظ٤ْ، اُز١ ال كٞص ٓثِٚ، كٜزا اُثٞاة ا٧خش١ٝ. 

ََٜٗب  ٝأٓب اُثٞاة اُذ١ٞ٤ٗ ُٜزٙ اُزجبسح، كزًشٙ ثوُٞٚ: ) أُْخَشٟ رُِذجُّٞ ( أ١: ٣ٝذظَ ٌُْ خظِخ أخشٟ رذجٜٞٗب َٝ

( :٢ٛٝ  ِ َٖ هللاَّ ِٓ كَْزٌخ هَِش٣ٌت  ) ( ] ٌُْ [ ػ٠ِ ا٧ػذاء، ٣ذظَ ثٚ اُؼض ٝاُلشح،َْٗظٌش  ( رزغغ ثٚ دائشح اإلعالّ، َٝ

 ٣ٝذظَ ثٚ اُشصم اُٞاعغ، كٜزا جضاء أُإ٤ٖ٘ٓ أُجبٛذ٣ٖ، 

 ثٔبرا جبصا هللا أُإ٤ٖ٘ٓ اُز٣ٖ ُْ ٣جبٛذٝا؟

ٝأٓب أُإٕٓ٘ٞ ٖٓ ؿ٤ش أَٛ اُجٜبد، ] ئرا هبّ ؿ٤شْٛ ثبُجٜبد [ كِْ ٣إ٣غْٜ هللا رؼب٠ُ ٖٓ كؼِٚ ٝئدغبٗٚ، ثَ 

ثَشِّ  هبٍ: ) َٝ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُْ ( أ١: ثبُثٞاة اُؼبجَ ٝا٥جَ، ًَ ػ٠ِ دغت ئ٣ٔبٗٚ، ٝئٕ ًبٗٞا ال ٣جِـٕٞ ٓجِؾ ِش ا

ئٕ ك٢ اُج٘خ ٓبئخ دسجخ ٓب ث٤ٖ ًَ دسجز٤ٖ » أُجبٛذ٣ٖ ك٢ عج٤َ هللا، ًٔب هبٍ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: 

 «ًٔب ث٤ٖ اُغٔبء ٝا٧سع، أػذٛب هللا ُِٔجبٛذ٣ٖ ك٢ عج٤ِٚ 

 

 ٗظش هللا ؟٤ًق ٣ٌٕٞ 

 ِ َْٗظبَس هللاَّ ًُُٞٗٞا أَ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ َب اَُِّز٣ ( ] أ١: [ ثب٧هٞاٍ ٝا٧كؼبٍ، ٝرُي ثبُو٤بّ ثذ٣ٖ هللا، ٝاُذشص ػ٠ِ ئهبٓزٚ )٣َب أ٣َُّٜ

ػ٠ِ اُـ٤ش، ٝجٜبد ٖٓ ػبٗذٙ ٝٗبثزٙ، ثب٧ثذإ ٝا٧ٓٞاٍ، ٖٝٓ ٗظش اُجبؽَ ثٔب ٣ضػٔٚ ٖٓ اُؼِْ ٝسد اُذن، 

 ُذجخ ػ٤ِٚ، ٝاُزذز٣ش ٓ٘ٚ. ثذدغ دجزٚ، ٝئهبٓخ ا

 . ٓش ثبُٔؼشٝف ٝا٢ُٜ٘ ػٖ أٌُ٘ش [ٖٝٓ ٗظش د٣ٖ هللا، رؼِْ ًزبة هللا ٝع٘خ سعُٞٚ، ٝاُذث ػ٠ِ رُي، ] ٝا٧

 

 

 

 

 

 

 
 

161



 

8 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 لمسبث بيبويت:

 (:1آَخ )

(( يف سىسح انصف؟ ويب 1) * يب دالنخ استؼًبل )يب( يف قىنه تؼبىل )سَجَّحَ نِهَّهِ يَب فٍِ انسًََّبوَادِ وَيَب فٍِ انْأَسْضِ وَهُىَ انْؼَضَِضُ انْحَكُِىُ

 انفشق ثني استخذاو )سجّح هلل( ثصُغخ املبظٍ ويف ثؼط انسىس )َسجح( ثصُغخ املعبسع فهم هزا يقصىد ثزاته؟ 

 انسبيشائً :د.فبظم 

توجد ظاهرة فً آٌات التسبٌح فً القرآن كله. إذا كّرر )ما( فالكالم بعدها ٌكون على أهل األرض. وإذا لم 

 ٌكرر )ما( فالكالم لٌس على أهل اآلرض وإنما على شًء آخر. 

َماَواتِ  سورة الحشرفً  ِ َما ِفً السَّ َح ّلِِلَّ (( بتكرار )ما( ِٔفً اأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم ) َوَما قال تعالى )َسبَّ

ِل اْلَحْشِر َما َظَنْنتُ  اِرِهْم أِلَوَّ ٌَ ْخُرُجوا وجاء بعدها )ُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِد ٌَ ْم أَْن 

ُهْم َماِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن  ٌُْخِرُبوَن َوَظنُّوا أَنَّ ْعَب  ْحَتِسُبوا َوَقَذَف فًِ قُلُوِبِهُم الرُّ ٌَ ُث لَْم  ٌْ ُ ِمْن َح ِ َفأََتاُهُم َّللاَّ َّللاَّ

ا أُولًِ اأْلَْبَصاِر ) ٌَ ِدي اْلُمْؤِمنٌَِن َفاْعَتبُِروا  ٌْ ِدٌِهْم َوأَ ٌْ َ ٌُوَتُهْم بِأ (( وهذا فً األرض. وكذلك فً بٌنما فً آٌة ُٕب

َماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم ) سورة الحديدأخرى فً  ِ َما ِفً السَّ َح ّلِِلَّ (( قال تعالى بعدها )لَُه ٔ)َسبَّ

ٍء َقِدٌٌر ) ًْ ٌُِمٌُت َوُهَو َعلَى ُكلِّ َش ًٌِ َو ٌُْح َماَواِت َواأْلَْرِض  اِهُر َواْلَباِطُن ُٕمْلُك السَّ ُل َواآْلَِخُر َوالظَّ ( ُهَو اأْلَوَّ

ٍء َعلٌٌِم ) َوُهوَ  ًْ  (( ولٌس الكالم هنا عن أهل األرض وإنما هو عن َّللا تعالى. ِٖبُكلِّ َش

 انهغىٌ؟)د.فبظم انسبيشائً( االستخذاو  *يب انفشق ثني )يب( و )يٍ( يف

ِمٌنَِك ) ٌَ ( طه( ماذا فً ٌمٌنه؟ 2ٕفً اللغة تستعمل )ما( لذوات غٌر العاقل ولصفات العقالء )َوأَْلِق َما ِفً 

اه، )َتْلَقْف َما َصَنُعوا( لذات غٌر العاقل ولصفات العقالء. تقول من هذا؟ هذا فالن، تسأل ما هو؟ تسأل عص

عن صفته فٌقال مثالً هو تاجر، )من هو؟( تسأل عن ذاته. )ما( هً تستعمل ألمرٌن: لذات غٌر العاقل 

َن النَِّساء ) لنساء( عاقل وربنا سبحانه وتعالى ٌستخدمها لنفسه ( اٖولصفات العقالء )َفانِكُحوْا َما َطاَب لَُكم مِّ

اَها )  (( ٌتكلم عن نفسه سبحانه. 7كما جاء فً سورة الشمس )َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

ْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطٌُف اْلَخِبٌُر ) ٌَ ( الملك( لذي ٗٔ)من( إذا إنفردت تكون لذوات العقالء تحدٌداً، )أَََل 

 الِعلم.

 ذو انسًىاد ػهً األسض؟)د.فبظم انسبيشائً(*ملبرا ق

أوَلً من الذٌن كان ٌسبح سابقاً أهل السماء أو أهل األرض؟ أهل السماء ألن أهل األرض لم ٌكونوا  

َهاَر ََل  َل َوالنَّ ٌْ ٌَُسبُِّحوَن اللَّ موجودٌن أصالً، قبل أن خلق آدم فبدأ بمن هو أسبق تسبٌحاً، بمن هو أدوم تسبٌحاً )

162



 

9 
 

 سورة الــــصـــــف

ْفُترُ  ْفُتُروَن )ٌَ ٌَ َهاَر ََل  َل َوالنَّ ٌْ ٌَُسبُِّحوَن اللَّ ِل ٕٓوَن  ٌْ ٌَُسبُِّحوَن لَُه بِاللَّ ( األنبٌاء( )َفإِِن اْسَتْكَبُروا َفالَِّذٌَن ِعنَد َربَِّك 

ْسأَُموَن ) ٌَ َهاِر َوُهْم ََل  دوم ( فصلت( فبدأ بأهل السماء ألنهم أسبق فً التسبٌح قبل خلق آدم وألنهم أ3َٖوالنَّ

 تسبٌحاً، أدوم فً هذه العبادة.

 

 (:7آَخ )

 *يب دالنخ استخذاو كهًخ )انكزة( يؼشّفخ يف سىسح انصف وقذ وسدد َكشح يف يىاظغ أخشي؟)د.فبظم انسبيشائً(

 ِ ِن اْفَتَرى َعلَى َّللاَّ ْهِدي  اْلَكِذبَ قال تعالى فً سورة الصّف )َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ ٌَ ُ ََل  ٌُْدَعى إِلَى اْْلِْساَلِم َوَّللاَّ َوُهَو 

الِِمٌَن } ٌّن )إزالة اْلشتراك عن الشًء( أما التنكٌر 7اْلَقْوَم الظَّ {(. التعرٌف فً النحو هو ما دّل على شًء مع

ا التً فهو عام. فً اآلٌات القرآنٌة التً وردت كلمة )الكذب( فٌها بالتعرٌف هً آٌات خاصة بأمر معٌن أم

وردت فٌها كلمة )كذب( بالتنكٌر فهً تتعلق بأمر عام. مثال فً استخدام كلمة )الكذب( بالتعرٌف فً القرآن 

َم إِْسَراِئٌُل َعلَى َنْفسِ  َعاِم َكاَن ِحـالًّ لَِّبِنً إِْسَراِئٌَل إَِلَّ َما َحرَّ ِه ِمن َقْبِل قوله تعالى فً سورة آل عمران )ُكلُّ الطَّ

ْوَراِة َفاْتلُوَها إِن ُكنُتْم َصاِدِقٌَن }أَن ُتَنزَّ  ْوَراةُ قُْل َفأُْتوْا ِبالتَّ ِمن َبْعِد َذلَِك  اْلَكِذبَ { َفَمِن اْفَتَرَى َعلَى َّللّاِ 2َٖل التَّ

الُِموَن } ء {( الكذب هنا متعلق بالمسألة فً اآلٌة أما فً قوله تعالى فً سورة الكهف )َهُؤََل 2َٗفأُْولَـِئَك ُهُم الظَّ

ِن اْفَتَرى عَ  ٌٍِّن َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ ِهم ِبُسْلَطاٍن َب ٌْ أُْتوَن َعلَ ٌَ ِ َقْوُمَنا اتََّخُذوا ِمن ُدوِنِه آلَِهًة لَّْوََل  {( لٌس ٘ٔ} َكِذباً لَى َّللاَّ

 هناك أمر خاص وإنما هو أمر عام لذا جاءت كلمة )كذب( بالتنكٌر.

 

 (:8آَخ )

 ( انتىثخ(23وَنَىْ كَشِهَ انْكَبفِشُوٌَ ) َُتِىَّ َُىسَهُ إِنَّب أٌَْ َُىسَ انهَّهِ ثِأَفْىَاهِهِىْ وَََأْثًَ انهَّهُ َُطْفِئُىا أٌَْ )َُشَِذُوٌَ ثني اَِتني *يب سجت اإلختالف

 ( انصف(؟8) انْكَبفِشُوٌَ وَنَىْ كَشِهَ وَانهَّهُ يُتِىُّ َُىسِهِ َُىسَ انهَّهِ ثِأَفْىَاهِهِىْ نُُِطْفِئُىا )َُشَِذُوٌَ و

 د.أمحذ انكجُسً :

وفعل آخر هذا إعالن اْلرادة أرٌد أن أعلمك فقط  أنالفرق بٌن هذا وذاك: عندما ٌأتً الفعل ٌرٌد وبعده 

أنا ما علمتك بعد، عندما أرٌد أن أعلمك أرٌد أن أعاقبك أرٌد أن أجزٌك كل هذا إعالن للفعل أنا  أعلن نٌتً

سأفعل هذا هذا وعٌد سواء كان وعداً أو تهدٌداً أو تكرٌماً أو ما شاكل ذلك أرٌد أن أفعل كذا. إذا أقول أرٌد 

لما أقول أرٌد أن أعلمك هذا بعد ما  فعلقد اتخذت األسباب وباشرت المعناها إنً  بالالم المضمرةألفعل كذا 

بدأنا وعد أرٌد ألعلمك ٌعنً أنا أحضرت الدفاتر واألوراق والكتب وفرشتها تعال اجلس، قلت ماذا ترٌد 

 منً؟ أرٌد أن أعلمك أرٌد ألعلمك هذا فً كل اآلٌات .
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (:13آَخ )

َقىل )رنك هى انفىص انؼظُى( فًب دالنخ االختالف؟)د.فبظم  *خيتى اهلل تؼبىل هزه اَِخ ثقىنه )رنك انفىص انؼظُى( ويف آَخ أخشي

 انسبيشائً(

)ذلك هو الفوز العظٌم( عّرف الفوز وجاء بضمٌر الفصل )هو( )وضمٌر الفصل ٌقع بٌن المبتدأ والخبر أو 

ما أصله مبتدأ وخبر أي إسم أن وخبرها وإسم كان وخبرها بٌن المفعولٌن حتى ٌفصل بٌن الخبر والنعت أو 

الفوز العظٌم( ٌعنً لٌس هناك  الصفة(، هذا هو ضمٌر الفصل وفائدته التوكٌد والحصر. فلما ٌقول )ذلك هو

ألن معناه قد ٌكون هناك فوز آخر محتمل. هذا ربح  ما قال ذلك فوز عظٌمفوز آخر وما عداه هو الخسران. 

ولٌس معناه أنه لٌس هناك ربح آخر، هذا نجاح ولٌس معناه أنه لٌس هناك نجاح آخر. فلما قال )ذلك هو 

خر وما عداه خسران. وجاء بـ )هو( زٌادة فً التوكٌد والحصر. الفوز العظٌم( تحدٌداً أي لٌس هناك فوز آ

وٌقول فً آٌات أخرى )ذلك الفوز العظٌم( هذه فٌها حصر وأحٌاناً تأتً بؤكد واحد أو مؤكدٌن تكون أقوى. 

َها الَِّذٌَن آََمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرةٍ  ٌُّ ا أَ ٌَ ْن َعَذاٍب أَلٌٍِم  فً نفس السؤال نضرب مثالً فً قوله تعالى ) ُتنِجٌُكم مِّ

ٌر لَُّكْم ٓٔ) ٌْ ِ ِبأَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكْم َذلُِكْم َخ ِ َوَرُسولِِه َوُتَجاِهُدوَن ِفً َسبٌِِل َّللاَّ ( ٔٔإِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن )( ُتْؤِمُنوَن ِباّلِلَّ

اٍت َتْجِري ِمن تَ  ٌُْدِخْلُكْم َجنَّ ْغِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َو اِت َعْدٍن َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظٌُم ٌَ َبًة ِفً َجنَّ ٌِّ ْحِتَها اأْلَْنَهاُر َوَمَساِكَن َط

( الصّف( ما قال )هو(، قال )تؤمنون باّلِل ورسوله، وتجاهدون فً سبٌل َّللا(، ثم ذكر ٌغفر لكم ذنوبكم ٕٔ)

ذنوبكم وٌدخلكم جنات. وقال تعالى  وٌدخلهم جنات، طلب منهم اْلٌمان باّلِل والجهاد فً سبٌل َّللا ٌغفر لكم

ٌَُقاتِلُوَن ِفً سَ  َة  ْقُتلُوَن فً آٌة أخرى )إِنَّ َّللّاَ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمنٌَِن أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهم ِبأَنَّ لَُهُم الَجنَّ ٌَ بٌِِل َّللّاِ َف

ْوَراِة َواْلِنِجٌِل وَ  ِه َحّقًا فًِ التَّ ٌْ ٌُْقَتلُوَن َوْعًدا َعلَ ْعُتم َو ٌَ ِعُكُم الَِّذي َبا ٌْ اْلقُْرآِن َوَمْن أَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن َّللّاِ َفاْسَتْبِشُروْا ِبَب

، ٌعنً طلب منهم اْلٌمان باّلِل فً اآلٌة األولى قال تؤمنون باّلِل( التوبة( ِٔٔٔبِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظٌُم )

فوصفهم باْلٌمان. هناك طلب منهم أن ٌجاهدوا فً سبٌل  واَلستمرار علٌه وهنا قال اشترى من المؤمنٌن

َّللا )تجاهدون فً سبٌل َّللا( عندهم األموال واألنفس ٌجاهدون فٌها لكن فً الثانٌة باع واشترى ولم ٌبقى 

عندهم مال وَل أنفس )فاستبشروا ببٌعكم(.هناك جهاد وهنا ٌقاتلون والجهاد لٌس بالضرورة من القتال 

ٌُقتلون( وهذا أقوى َٕ٘جاِهْدُهم بِِه ِجَهاًدا َكبًٌِرا )فالدعوة جهاد )وَ  ( الفرقان( أما القتال حرب )فٌقتلون و

الجهاد. أي تضحٌة أكبر من أن ٌدفع الواحد نفسه فال ٌبقى عنده مال وَل نفس؟ هذه أكبر ولذلك فً اآلٌة 

كهم؟ فً الثانٌة قال )بأن لهم األولى قال )وٌدخلكم جنات( لما أدخلهم جنات هل بالضرورة أنها صارت ُمل

الجنة( كأنهم اشتروا الجنة فصارت تملٌكاً لهم كأن َّللا تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنة، هذا تملٌك 

أما فً اآلٌة األولى فلٌس فٌها تملٌك فاْلدخال لٌس بالضرورة أن ٌكون تملٌكاً، الثانٌة بٌع وشراء هذا هو 

 فٌها )ذلك هو الفوز العظٌم(. الفوز األعظم ولذلك قال 
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 سورة الــــصـــــف

 الىصبيب العمليت:

 ًزثب ٣ؼذ رؼط٤ٚ ُٖ ٝأٗذ رٜذئزٚ ػ٘ذ أٝ ٓبصدب أػط٤ي رؼبٍ ُِطلَ اُوٍٞ ػ٘ذ . 

 ُإلٗغبٕ ٓؼ٤جخ ُِٞاهغ اُوٍٞ ٓخبُلخ . 

 ٍٞاُ٘بس ئ٠ُ اُ٘بط ٣ٝذػٕٞ ثأهٞاُْٜ ئ٤ُٜب ٣ذػٕٞ اُج٘خ ثبة ػ٘ذ جِغٞا اُغٞء ػِٔبء اُو٤ْ اثٖ ٣و 

 . ثأكؼبُْٜ

 ٖٓ ٛبد٣ب ًبٕ ثلؼِٚ أخبٙ ٝػع . 

 د٤بء رٗٞثٚ ٖٓ اُزخِض ػ٠ِ ٣ؼ٤٘ٚ أٌُ٘ش ػٖ ٝا٢ُٜ٘ ثبُٔؼشٝف ا٧ٓش . 

 أُجبدس٣ٖ ٖٓ ٣ٌٕٞ إٔ ثبُخ٤ش ٦ُٓش ٣٘جـ٢ . 

 أخبُلٌْ إٔ أس٣ذ ٓب)  اُغالّ ػ٤ِٚ شؼ٤ت هبٍ ًٔب ػ٘ٚ اُضاجش٣ٖ أٍٝ ٣ٌٕٞ إٔ اُشش ػٖ ِ٘ب٢ُٛ ٣٘جـ٢ 

 ( . ػ٘ٚ أٜٗبًْ ٓب ئ٠ُ

 أصاؽ صاؿٞا كِٔب) ا٣٥خ ٛزٙ ػ٤ِٚ ر٘طجن ال دز٠(  ُٜذا٢ٗ اُٜذا٣خ ٢ُ ٣ش٣ذ هللا إٔ ُٞ)  هٍٞ ٖٓ اُذزس 

 . اٗلغْٜ ػ٘ذ ٖٓ ثَ هللا ٖٓ ظِٔب ٤ُظ(  هِٞثْٜ هللا

 ِْاُذ٣ٖ ٣٘زشش اُظبُخ ٝاُؼَٔ اُ٘بكغ ثبُؼ . 

 ا٧ػذاء ػ٤ِٚ ٣زغِؾ اُذ٣ٖ أػبػٞا ئرا خِوٚ ك٢ هللا ع٘خ . 

 ْٝاإلٗلبم ٝاُجٜبد ثبهلل اإل٣ٔبٕ ثبُج٘خ ٝاُلٞص اُ٘بس ٖٓ ُِ٘جبح رجبسح أػظ . 

 ثبُ٘ظشح اُذ٣ٖ ك٢ ُِٔغزؼؼل٤ٖ اُذػبء . 

 اٌُجبئش دز٠ رٗٞثٚ ػ٘ٚ رٌلش أُجبٛذ . 

 ٟٝججذ سعٞال ٝثٔذٔذ د٣٘ب ٝثبإلعالّ سثب ثبهلل سػ٢ ٖٓ)  ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ هبٍ ٓغِْ ٌَُ ثشش 

 ( . اُج٘خ ُٚ

 أػذائٌْ ػ٠ِ ٣ٝظٜشًْ هجٌِْ ٖٓ ٗظش ًٔب ٣٘ظشًْ د٣٘ٚ ٝدػبح هللا أٗظبس ًٞٗٞا ٓذٔذ أٓخ ٣ب . 

 

 :مع خىاتيمهب  الصفسىرة  تىبسب فىاتح 

َماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم )    ِ َما ِفً السَّ َح ّلِِلَّ َها الَِّذٌَن آََمُنوا لَِم ٔبداٌتها )َسبَّ ٌُّ ا أَ ٌَ َتقُولُوَن َما ( 

ِ أَْن َتقُولُوا َما ََل َتْفَعلُوَن )ََٕل َتْفَعلُوَن ) ُهْم ٖ( َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد َّللاَّ ٌَُقاتِلُوَن فًِ َسبٌِلِِه َصّفًا َكأَنَّ ٌُِحبُّ الَِّذٌَن   َ ( إِنَّ َّللاَّ

اٌن َمْرُصوٌص ) ٌَ َها الَِّذٌَن آََمُنوا َهلْ ُٗبْن ٌُّ ا أَ ٌَ ( ٓٔأَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرٍة ُتْنِجٌُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلٌٍِم ) (( وفً أواخرها )

ٌر لَُكْم إِ  ٌْ ِ ِبأَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكْم َذلُِكْم َخ ِ َوَرُسولِِه َوُتَجاِهُدوَن ِفً َسِبٌِل َّللاَّ ْغفِْر ْٔٔن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن )ُتْؤِمُنوَن ِباّلِلَّ ٌَ  )

ٌُْدخِ  َبًة ِفً َجنَّاِت َعْدٍن َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظٌُم )لَُكْم ُذُنوَبُكْم َو ٌِّ اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َوَمَساِكَن َط ( ْٕٔلُكْم َجنَّ

ِ َوَفْتٌح َقِرٌٌب َوَبشِِّر اْلُمْؤِمنٌَِن ) َها الَِّذٌَن آََمُنوا ُكونُ َٖٔوأُْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ِمَن َّللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ ِ(. كونوا (  وا أَْنَصاَر َّللاَّ

 أنصار َّللا، إن َّللا ٌحب من ٌقاتلون فً سبٌله صفاً، وجههم إلى الجهاد وقال كونوا أنصار َّللا.

عٞسح اُظق ٜٗب٣خ 
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة الجمعة ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الجمعت ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 ٌُ ؼح، عٜٛ اعُ اٌغٛسج ٌٙزٖ ٠ؼشف ُّ  ٌصالج إٌذاء تاجاتح األِش ػٍٝ الشرّاٌٙا تزٌه ٚع١ّد اٌُج

 .اٌجّؼح

 ًاٌغٛسج فضائ : 

o ٓصالج فٟ ٠مشأ واْ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ هللا سعٛي أْ: ػّٕٙا هللا سضٟ ػثاط اتٓ ػ 

 .ٚإٌّافم١ٓ اٌجّؼح تغٛسج اٌجّؼح

o ٜٚأٞ: ٠غأٌٗ ػٕٗ هللا سضٟ تش١ش تٓ إٌؼّاْ ئٌٝ ورة ل١ظ تٓ اٌضذان أْ ِغٍُ اإلِاَ ٚس 

 صٍٝ واْ: فماي اٌجّؼح؟ عٛسج عٜٛ اٌجّؼح ٠َٛ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ هللا سعٛي لشأ شٟء

 [.ٔ:اإلٔغاْ( ]اٌذ٘ش ِٓ د١ٓ اإلٔغاْ ػٍٝ أذٝ ً٘) ٠مشأ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا

o ٓطٍؼد ٠َٛ خ١ش: )لاي ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ هللا سعٛي أْ ػٕٗ هللا سضٟ ٘ش٠شج أتٟ ٚػ 

 ئال اٌغاػح ذمَٛ ٚال ِٕٙا، أخشض ٚف١ٗ اٌجٕح أدخً ٚف١ٗ آدَ خٍك ف١ٗ اٌجّؼح ٠َٛ اٌشّظ ػ١ٍٗ

 (.اٌجّؼح ٠َٛ فٟ

 األلٛاي أصخ ػٍٝ ِذ١ٔح عٛسج اٌجّؼح عٛسج. 

 ُّؼح صالج أدىاَ ت١اْ: اٌغٛسج ِذٛس  .اٌُج

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

 ٚاٌصا١ٔح هللا، ٔصشج ػٍٝ ألثٍد األٌٚٝ ئعشائ١ً؛ تٕٟ ِٓ طائفر١ٓ دً تزوش اٌصف عٛسج خرّد ٌّا 

 هلل إٌصشج ذّاَ ِٓ ألْ ٚذؼاٌٝ؛ عثذأٗ هلل ترٕض٠ٗ اٌجّؼح عٛسج افررذد إٌثٛج، فٟ ٚغاٌد وفشخ

 .رٌه ػٍٝ ٚاٌّذاِٚح ٚجً ػض ذٕض٠ٙٗ ػٍٝ ٚاإللثاي اٌىافش٠ٓ داي ػٓ اٌثؼذ ٌٚذ٠ٕٗ

 اٌّإ١ِٕٓ ٚتأِش ئ٠ّأُٙ ٚج١ًّ اعرجاترُٙ دغٓ فٟ اٌذٛاس١٠ٓ ػٍٝ تاٌصٕاء اٌصف عٛسج خرّد ٌّا 

  ػ١ٍٗ هللا صٍٝ ِذّذ أذثاع ػٍٝ اٌغالَ ػ١ٍٗ ػ١غٝ أذثاع فضً ٠ُٛ٘ ستّا رٌه واْ ٌّٚا تُٙ، تاإللرذاء

 .ػ١ٍٙا ٚاٌصٕاء األِح ٘زٖ تزوش اٌجّؼح عٛسج فٟ أذثغ ٚعٍُ،

 ِا ٚروش ٚذمذ٠غٗ ٍِىٗ ٚعؼح ذؼاٌٝ هلل اٌرٕض٠ٗ تزوش اذثؼٗ ػذُٚ٘ ػٍٝ تٗ آِٓ ِٓ ذأ١٠ذ هللا روش ٌّا 

 غاٌثح أِرٗ فصاسخ وراتٗ ػ١ٍُٙ ٚذالٚذٗ ئ١ٌُٙ، تؼصرٗ ِٓ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ ِذّذ أِح ػٍٝ تٗ أٔؼُ

 .صِأُٙ فٟ اٌذٛاس١٠ٓ دػٛج أرششخ وّا اٌذػٛج ٕرششجُِ  األُِ، عائش ػٍٝ
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 ومضمىن مب قبلهب:المىبسبت بيه مضمىن السىرة 

 تاٌرغث١خ االعرٙالي فٟ اشرشاوٙا. 

 فٟ ٚروش ٌُٙ، ِإٔثا   ٌٗ، ٚئ٠زاءُ٘ لِٛٗ، ِغ اٌغالَ ػ١ٍٗ ِٛعٝ داي اٌصف عٛسج فٟ ذؼاٌٝ هللا روش 

 .األِر١ٓ ت١ٓ اٌفشق ١ٌظٙش ٌُٙ ذشش٠فا   أِرٗ، ٚفضً ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ اٌشعٛي داي اٌجّؼح عٛسج

 عٛسج فٟ ٚروش أدّذ، اعّٗ تؼذٖ ِٓ ٠أذٟ تشعٛي اٌصف عٛسج فٟ اٌغالَ ػ١ٍٗ ػ١غٝ هللا ٔثٟ تّشش 

 .اٌغالَ ػ١ٍٗ ػ١غٝ تٗ تشش اٌزٞ اٌشعٛي ٘زا تؼصح اٌجّؼح

 تاألِش اٌجّؼح عٛسج ٚاخررّد[. ٓٔ:  اٌصف] ذجاسج هللا ٚعّاٖ تاٌجٙاد تاألِش اٌصف عٛسج خرّد 

 [.ٔٔ:  اٌجّؼح] اٌذ٠ٛ١ٔح اٌرجاسج ِٓ خ١ش هللا ػٕذ ِا أْ ٚأخثشخ اٌجّؼح، تصالج

 ٟتغٛسج اٌمراي عٛسج ذؼم١ة فٕاعة اٌمراي ػٕذ صفا   ٠ىٛٔٛا تاْ اٌّإ١ِٕٓ هللا أِش اٌصف عٛسج ف 

 .اٌصٍٛاخ عائش دْٚ ف١ٙا ششط اٌجّاػح ألْ اٌصف؛ ذغرٍضَ اٌرٟ اٌجّؼح صالج

 اٌٙذٜ، طش٠ك ػٓ ٚأذشافُٙ األٔث١اء، سعاالخ ِٓ ئعشائ١ً تٕٟ ِٛلف ػٓ اٌصف عٛسج ذذذشد 

 تّا أرفاػُٙ ٚػذَ اٌغّا٠ٚح اٌىرة ِٓ ٘إالء ِٛلف اٌجّؼح عٛسج ٚروشخ تاٌفاعم١ٓ، ٚٚصفرُٙ

 .تاٌظا١ٌّٓ ٚٚصفرُٙ دٍّٗ، وٍفٛا
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 محبور السىرة:
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 سورة الــــــجــــــمـــعــــة

 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 تصالج اٌر٠ٕٛٗ اٌغشض أْ ٟٚ٘ ِٕاعثح االفرراد١ح ٘زٖ ٚفٟ. إٌث٠ٛح اٌثؼصح ِماصذ( 4 – ٔ) ا٠٢اخ 

 أً٘ ذغث١خ هللا ٠ذىٟ أْ فٕاعة ٚاٌٍٙٛ، ٌٍرجاسج اٌرّاعا   ٚخشجٛا صالذُٙ لطؼٛا تّٓ اٌرٕذ٠ذ اٌجّؼح

 صالج ٠رّٛا ٌُ تاٌز٠ٓ ذؼش٠ضا   ٚذجذدٖ ذغث١ذُٙ اعرّشاس ػٍٝ دالٌح ف١ٗ تّا ٚاألسض اٌغّاٚاخ

 ئ١ٌُٙ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ ِذّذ اٌخاذُ اٌشعٛي تثؼس أ١١ِٓ اٌؼشب ػٍٝ اِرٕاْ أ٠ضا   ٚف١ٗ. اٌجّؼح

 .اٌمٍٛب أصو١اء ٠ٚجؼٍُٙ اٌمشآْ ػ١ٍُٙ ١ٌمشأ

 اٌرٛد١ذ ٚذؼاٌٝ عثذأٗ هللا أشثد ٌّا. ِضاػُّٙ ػٍٝ ٚاٌشد اٌرٛساج ِغ ا١ٌٙٛد داي( 8 – 5) ا٠٢اخ 

 ئّٔٗ: ا١ٌٙٛد لاي اٌؼشب، األ١١ِٓ ئٌٝ األِٟ اٌؼشتٟ اٌشعٛي تؼس أٔٗ ٚأخثش اٌغاتمح، ا٠٢اخ فٟ ٚإٌثٛج

 تاٌرٛساج، ٠ؼٍّٛا ٌُ تأُٔٙ ػ١ٍُٙ هللا سد ٌٕا، ٠ثؼس ٌُٚ خاصح، اٌؼشب ئٌٝ تؼس ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ

 .ٚإِٓٛا تٙا الٔرفؼٛا اٌشعٛي تٙزا اٌثشاسج ِٓ ذضّٕرٗ ِٚا تّمرضا٘ا، ػٍّٛا ٌٛ ٚأُٔٙ

 ا١ٌٙٛد فشاس ػٓ اٌغاتمح ا٠٢اخ ذذذشد. تؼذ٘ا اٌضسق اترغاء اٌجّؼح صالج دضٛس( ٔٔ – 9) ا٠٢اخ 

 ٌٍّإ١ِٕٓ ٠جٍة ٌّا ت١اْ ا٠٢اخ ٘زٖ ٚفٟ أ٠ذ٠ُٙ، لذِرٗ ِّا ٚخٛفا   ٚط١ثاذٙا، اٌذ١ٔا فٟ دثا   اٌّٛخ ِٓ

 ِٚراػٙا اٌذ١ٔا ألْ اٌجّؼح، صالج دضٛس ئٌٝ فذػرُٙ ا٢خشج، فٟ رخشا   ٌُٙ ٠ىْٛ ِٚا اٌذ١ٔا، عؼادج

 .تال١ح ف١ٙا ِٚا ٚا٢خشج فا١ٔح

 ٚأدثاؤٖ، هللا أ١ٌٚاء تأُٔٙ افرخشٚا شالز، فٟ ا١ٌٙٛد لٛي هللا أتطً لذ: تؼضُٙ لاي) اٌضِخششٞ ٚلاي

 وٕرُ ئْ اٌّٛخ فرّٕٛا إٌاط دْٚ ِٓ هلل أ١ٌٚاء أٔىُ صػّرُ ئْ ٘ادٚا اٌز٠ٓ أ٠ٙا ٠ا لً) تمٌٛٗ فىزتُٙ

 ١ٌٚظ ٚتاٌغثد أعفاسا ، ٠ذًّ تاٌذّاس فشثُٙٙ ٌُٙ وراب ال ٚاٌؼشب وراب  أً٘ ٚتأُٔٙ ،(صادل١ٓ

 .اٌجّؼح ٌُٙ ذؼاٌٝ هللا فششع ِصٍٗ ٌٍّغ١ٍّٓ

 

 :التمهيد

ذّذهلل ٚاٌصالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕا ِا٠ٕفؼٕا ٚأفؼٕا تّا ػٍّرٕا ٚصدٔا ػٍّا ٚ٘ذٜ اٌ  تغُ هللا

 ٚذمٝ..

 ،ٌُ ذىٓ ألدذ ِٓ األُِ عٛأا اٌرٟػ١ٍٕا شىش هللا ػٍٝ ٔؼّٗ ػ١ٍٕا، ٚتّا خصٕا تٗ أِح ِذّذ ِٓ اٌفضائً 

خصٕا تٙزٖ اٌٍّح اٌذ١ٕف١ح اٌغّذح ٚأوًّ اًٌٍّ ٚأذّٙا ٚألِٛٙا تّصاٌخ اٌؼثاد ئٌٝ ٠َٛ اٌم١اِح ،ِٚٓ خصائص 

 أِح ِذّذ:

٠َٛ اٌجّؼح اٌزٞ ضً ػٕٗ ا١ٌٙٛد ٚإٌصاسٜ ٚ٘ذأا هللا ٌٗ ،فىاْ إٌاط ذثؼا ألِح ِذّذ ِغ عثمُٙ فٟ اٌضِٓ 

ٌغثد ،ٌٍٕٚصاسٜ ٠َٛ األدذ ،لاي إٌثٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: )ِا طٍؼد اٌشّظ ٚال غشتد ،فىاْ ١ٌٍٙٛد ٠َٛ ا

 ػٍٝ ٠َٛ خ١ش ِٓ ٠َٛ اٌجّؼح (

٘ذأا هللا ٌٗ ٚأضً إٌاط ػٕٗ ،ٌٚمذ خص هللا ٘زا ا١ٌَٛ تخصائص و١ٔٛح : ِا شثد فٟ اٌصذ١خ ِٓ دذ٠س أتٟ 

 ػٓ ٠َٛ اٌجّؼح: )ف١ٗ خٍك آدَ ،ٚف١ٗ أدخً اٌجٕح ،٘ش٠شج سضٟ هللا ػٕٗ أْ إٌثٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي 
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ٚف١ٗ أخشض ِٕٙا ،ٚال ذمَٛ اٌغاػح ئال فٟ ٠َٛ اٌجّؼح ،ٚفٟ ٘زا ا١ٌَٛ عاػح ال ٠ٛافمٙا ػثذ ِغٍُ ٚ٘ٛ لائُ 

 ٠صٍٟ ف١غأي هللا خ١شا ئال أػطاٖ ئ٠اٖ(.

 ػ١ٍٗ ٚعٍُ )ٟ٘ ت١ٓ أْ ٚأسجٝ اٌغاػاخ فٟ ٘زا ا١ٌَٛ عاػح اٌصالج ٚاالجرّاع ػ١ٍٙا ،ػٓ إٌثٟ صٍٝ هللا

 ٠جٍظ اإلِاَ ،٠ؼٕٟ ػٍٝ إٌّثش ئٌٝ أْ ذمضٝ اٌصالج(

 ٠ٍٟٚ رٌه ِا تؼذ صالج اٌؼصش ئٌٝ اٌغشٚب.

 ٘زا سأٞ اٌش١خ اتٓ ػص١ّ١ٓ سدّٗ هللا.

  أِا اٌخصائص اٌششػ١ح ٌٙزا ا١ٌَٛ:

 اٌجّؼح ....(فاْ ف١ٗ صالج اٌجّؼح ،لاي ذؼاٌٝ: )٠ا أ٠ٙا اٌز٠ٓ إِٓٛا ئرا ٔٛدٞ ٌٍصالج ِٓ ٠َٛ 

 لاي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: )ِٓ ذشن شالز جّغ ذٙاٚٔا طثغ هللا ػٍٝ لٍثٗ(

 ٚلذ خص هللا صالج اٌجّؼح تخصائص ذذي ػٍٝ أ١ّ٘رٙا:

ٚجٛب اٌغغً ٌٙا ،لاي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: )غغً اٌجّؼح ٚاجة ػٍٝ وً ِذرٍُ (أٞ تاٌغ)ئرا أذٝ أدذوُ 

 اٌجّؼح ف١ٍغرغً(

 ِٚٓ خصائصٗ:

ٌٙا ٌٚثظ أدغٓ اٌص١اب ،ػٓ أتٟ ٘ش٠شج سضٟ هللا ػٕٗ ػٓ إٌثٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي: )ِٓ اٌرط١ة 

شُ ساح فٟ اٌغاػح األٌٚٝ وأّٔا لشب تذٔٗ ،ِٚٓ  -٠ؼٕٟ ِصً غغً اٌجٕاتح-اغرغً ٠َٛ اٌجّؼح غغً اٌجٕاتح

وثش ألشْ ،ِٚٓ ساح فٟ ساح فٟ اٌغاػح اٌصا١ٔح فىأّٔا لشب تمشج ،ِٚٓ ساح فٟ اٌغاػح اٌصاٌصح فىأّٔا لشب 

اٌغاػح اٌشاتؼح فىأّٔا لشب دجاجح ،ِٚٓ ساح فٟ اٌغاػح اٌخاِغح فىأّٔا لشب ت١ضح ،فارا خشض اإلِاَ 

 دضشخ اٌّالئىح ٠غرّؼْٛ اٌزوش(.

  ِٓ خصائصٙا:

ال ٠جٛص اٌرشاغً تؼذ ا٢راْ اٌصأٟ تث١غ ٚال ششاء ،ٚال غ١شّ٘ا ،ٚال ٠صخ شٟء ِٓ اٌؼمٛد اٌٛالؼح ِّٓ 

 اٌذضٛس ،فاٌث١غ تؼذ األراْ اٌصأٟ ِذشَ ٚت١غ تاطً . ٠ٍضِٗ

 ِٚٓ خصائصٙا:

 أٔٙا ال ذجّغ ِغ اٌؼصش جّغ ذأخ١ش ٚال ذجّغ اٌؼصش ِؼٙا جّغ ذمذ٠ُ.

 ِٚٓ خصائص ٠َٛ اٌجّؼح:

 ٠غٓ لشاءج )آٌُ ذٕض٠ً (فٟ اٌشوؼح األٌٚٝ ِٓ اٌفجش ،ٚاإلٔغاْ فٟ اٌشوؼح اٌصا١ٔح.

 عٛسج اٌىٙف.ِٚٓ خصائص ٠َٛ اٌجّؼح لشاءج 

ِٚٓ خصائص ٠َٛ اٌجّؼح اٌصالج ػٍٝ إٌثٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، لاي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: )أوصشٚا ِٓ 

 اٌصالج ف١ٗ فاْ صالذىُ ِؼشٚضح ػٍٟ(

ِٚٓ خصائص صالج اٌجّؼح أٔٙا ذخص تمشاءج ِؼ١ٕح دْٚ صالج اٌظٙش ،ٚرٌه أٔٗ ٠غٓ فٟ صالج اٌجّؼح أْ 

ؼح فٟ اٌشوؼح األٌٚٝ ،ٚعٛسج إٌّافمْٛ فٟ اٌشوؼح اٌصا١ٔح، أٚ ٠مشأ فٟ اٌشوؼح ٠مشأ تؼذ اٌفاذذح عٛسج اٌجّ

 األٌٚٝ ب عثخ ،ٚفٟ اٌصا١ٔح عٛسج اٌغاش١ح.

 فؼ١ٍٕا ذؼظ١ُ ٘زا ا١ٌَٛ ٌرؼظ١ُ هللا ٌٗ.

 عٛسذٕا ا١ٌَٛ عٛسج تاعُ ٠َٛ ِٓ أ٠اَ األعثٛع ٟ٘ عٛسج اٌجّؼح.
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 :فىائد وأسئلت تدبريت

 ِا اٌّشاد تاأل١١ِٓ ؟

اٌّشاد تاأل١١ِٓ: اٌز٠ٓ ال وراب ػٕذُ٘، ٚال أشش سعاٌح ِٓ اٌؼشب ٚغ١شُ٘، ِّٓ ١ٌغٛا ِٓ أً٘ اٌىراب، فاِرٓ 

هللا ذؼاٌٝ ػ١ٍُٙ، ِٕح ػظ١ّح، أػظُ ِٓ ِٕرٗ ػٍٝ غ١شُ٘، ألُٔٙ ػادِْٛ ٌٍؼٍُ ٚاٌخ١ش، ٚوأٛا فٟ ضالي 

اع اٌضاس٠ح، ٠أوً ل٠ُٛٙ ضؼ١فُٙ، ٚلذ ِث١ٓ، ٠رؼثذْٚ ٌألشجاس ٚاألصٕاَ ٚاألدجاس، ٠ٚرخٍمْٛ تأخالق اٌغث

وأٛا فٟ غا٠ح اٌجًٙ تؼٍَٛ األٔث١اء، فثؼس هللا ف١ُٙ سعٛال ُِٕٙ، ٠ؼشفْٛ ٔغثٗ، ٚأٚصافٗ اٌج١ٍّح ٚصذلٗ، 

ِٗ  ٚأٔضي ػ١ٍٗ وراتٗ ) ُْ آ٠َاذِ ِٙ ُْ  ( اٌماطؼح اٌّٛجثح ٌإل٠ّاْ ٚا١ٌم١ٓ، )٠َْرٍُٛ َػ١ٍَْ ِٙ ١ ٠َُضوِّ  ( تأْ ٠ذصُٙ ػٍٝ األخالقَٚ

حَ  اٌفاضٍح، ٠ٚفصٍٙا ٌُٙ، ٠ٚضجشُ٘ ػٓ األخالق اٌشر٠ٍح، ) َّ ٌِْذْى ا َٚ ٌِْىرَاَب  ُُ ا ُٙ ُّ ٠َُؼٍِّ ( أٞ: ػٍُ اٌمشآْ ٚػٍُ َٚ

اٌغٕح، اٌّشرًّ رٌه ػٍَٛ األ١ٌٚٓ ٚا٢خش٠ٓ، فىأٛا تؼذ ٘زا اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرضو١ح ِٕٗ أػٍُ اٌخٍك، تً وأٛا أئّح 

ا، ٚأدغُٕٙ ٘ذ٠ ا ٚعّر ا، ا٘رذٚا تأٔفغُٙ، ٚ٘ذٚا غ١شُ٘، فصاسٚا أئّح أً٘ اٌؼٍُ ٚاٌذ٠ٓ، ٚأوًّ اٌخٍك أخالل  

 اٌّٙرذ٠ٓ، ٚ٘ذاج اٌّإ١ِٕٓ، فٍٍٗ ػ١ٍُٙ تثؼصٗ ٘زا اٌشعٛي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، أوًّ ٔؼّح، ٚأجً ِٕذح،

  ِا اٌّشاد تاٌغؼٟ ؟

ٌؼذٚ اٌزٞ لذ ٟٔٙ ػٕٗ ػٕذ اٌّضٟ ٚاٌّشاد تاٌغؼٟ ٕ٘ا: اٌّثادسج ئ١ٌٙا ٚاال٘رّاَ ٌٙا، ٚجؼٍٙا أُ٘ األشغاي، ال ا

 ئٌٝ اٌصالج.

  ِرٝ ٠خغش اإلٔغاْ اٌخغاسج اٌذم١م١ح ؟

أْ ِا ػٕذ هللا خ١ش ٚأتمٝ، ٚأْ ِٓ آشش اٌذ١ٔا ػٍٝ اٌذ٠ٓ، فمذ خغش اٌخغاسج اٌذم١م١ح، ِٓ د١س ظٓ أٔٗ ٠شتخ، 

 ٚ٘زا األِش ترشن اٌث١غ ِإلد ِذج اٌصالج.

ِ ٌح )ٌّارا أِش هللا اإلوصاس ِٓ روشٖ فٟ لٛ ًِ هللاَّ ْٓ فَْض ِِ اْترَُغٛا  َٚ ْٔرَِشُشٚا فِٟ األَْسِض  الجُ فَا فَاَِرا لُِض١َِد اٌصَّ

) َْ ُْ ذُْفٍُِذٛ ا ٌََؼٍَُّى َ َوص١ِش  اْرُوُشٚا هللاَّ َٚ  

ْٔرَِشُشٚا فِٟ األْسِض  ) الجُ فَا ( ٌطٍة اٌّىاعة ٚاٌرجاساخ ٌّٚا واْ االشرغاي فٟ اٌرجاسج، فَاَِرا لُِض١َِد اٌصَّ

ا  ظٕح اٌغفٍح ػٓ روش هللا، أِش هللا تاإلوصاس ِٓ روشٖ، فماي: )ِ َ َوص١ِش  اْرُوُشٚا هللاَّ ( أٞ فٟ داي ل١اِىُ ٚلؼٛدوُ َٚ

 ٚػٍٝ جٕٛتىُ.

 ِا ٘ٛ أوثش أعثاب اٌفالح ؟

(  َْ ُْ ذُْفٍُِذٛ  ( فاْ اإلوصاس ِٓ روش هللا أوثش أعثاب اٌفالح.ٌََؼٍَُّى

 ث١غ ٚاٌششاء تؼذ إٌذاء ؟دىُ اٌ

إٌٙٝ ػٓ اٌث١غ ٚاٌششاء، تؼذ ٔذاء اٌجّؼح، ٚذذش٠ُ رٌه، ِٚا ران ئال ألٔٗ ٠فٛخ اٌٛاجة ٠ٚشغً ػٕٗ، فذي 

ا فٟ األصً، ئرا واْ ٠ٕشأ ػٕٗ ذف٠ٛد ٚاجة، فأٗ ال ٠جٛص فٟ ذٍه اٌذاي.  رٌه ػٍٝ أْ وً أِش ٌٚٛ واْ ِثاد 
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  ٟ٘ أػظُ ٔؼّح ؟ ِا

 اٌفٛص، ٚاٌغؼادج األتذ٠ح.فال أػظُ ِٓ ٔؼّح اٌذ٠ٓ اٌرٟ ٟ٘ ِادج 

 

 لمسبث بيبويت:

 (:1آيت )

 *)سبّح هلل( بصيغت املاظي ويف بعط انسىز )يسبح( بصيغت املعازع فهم هرا يقصىد براته؟)د.فاظم انسايسائً(

نالحظ أنه كل سورة تبدأ بـ )سّبح( بالفعل الماصً ال بد أن ٌجري فٌها ذكر للقتال فً كل القرآن أي سورة 

( كل التً تبدأ ٗتبدأ بـ )سّبح( فٌها ذكر للقتال والمبدوءة بـ )ٌسبح( لٌس فٌها ذكر للقتال أبداً. سورة الصف )

 بـ )سّبح( ال بد أن ٌجري فٌها ذكر القتال. 

  (( يف سىزة اجلًعت؟)د.فاظم انسايسائً(1فِي انْأَزْضِ ) وَيَااستعًال )يا( يف قىنه تعاىل )يسبح نِهَّهِ يَا فِي انسًََّاوَاثِ * يا دالنت 

. وإذا لم إذا كّرر )ما( فالكالم بعدها ٌكون على أهل األرضتوجد ظاهرة فً آٌات التسبٌح فً القرآن كله. 

وإنما على شًء آخر.فً سورة الحشر وكذلك فً سورة الصّف  ٌكرر )ما( فالكالم لٌس على أهل اآلرض

َماَواِت  ِ َما ِفً السه ٌَُسبُِّح ّلِِله وِس اْلَعِزٌِز اْلَحِكٌِم )َوَما وفً سورة الجمعة ) ( ُهَو الهِذي ٔفًِ اأْلَْرِض اْلَملِِك اْلقُدُّ

ِهْم آَ  ٌْ ْتلُو َعلَ ٌَ ٌٌَِّن َرُسواًل ِمْنُهْم  ٌَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل لَفًِ َبَعَث ِفً اأْلُمِّ ٌِهْم َو ٌَُزكِّ اتِِه َو ٌَ

 (( وفً سورة التغابن.َٕضاَلٍل ُمبٌٍِن )

هذه قاعدة عامة فً القرآن والتعبٌر القرآنً مقصود قصداً فنٌاً. وهذا فً مقام التسبٌح ولم أتحقق من هذه 

 القاعدة فً غٌر مقام.

 *ملاذا قدو انسًىاث عهً األزض؟)د.فاظم انسايسائً(

أوالً من الذٌن كان ٌسبح سابقاً أهل السماء أو أهل األرض؟ أهل السماء ألن أهل األرض لم ٌكونوا  

َهاَر اَل  َل َوالنه ٌْ ٌَُسبُِّحوَن الله موجودٌن أصالً، قبل أن خلق آدم فبدأ بمن هو أسبق تسبٌحاً، بمن هو أدوم تسبٌحاً )

َل َوالنهَهارَ  ٌْ ٌَُسبُِّحوَن الله ْفُتُروَن  ْفُتُروَن ) ٌَ ٌَ ِل ٕٓاَل  ٌْ ٌَُسبُِّحوَن لَُه بِالله ( األنبٌاء( )َفإِِن اْسَتْكَبُروا َفالهِذٌَن ِعنَد َربَِّك 

ْسأَُموَن ) ٌَ َهاِر َوُهْم اَل  ( فصلت( فبدأ بأهل السماء ألنهم أسبق فً التسبٌح قبل خلق آدم وألنهم أدوم 3َٖوالنه

 تسبٌحاً، أدوم فً هذه العبادة.
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 سورة الــــــجــــــمـــعــــة

 (:2آيت )

 *يا انفسق بني انبعث واإلزسال ؟)د.فاظم انسايسائً(

بعث فٌه معنى اإلرسال تقول بعثت شخصاً فٌه معنى اإلرسال لكن فً بعث أٌضاً معانً غٌر اإلرسال. 

اإلرسال أن ترسل رسوالً تحّمله رسالة لطرف آخر. البعث قد ٌكون فٌه إرسال وفٌه معانً أخرى غٌر 

ٌادة. تبعث باِرك أي الجمل، تبعث الموتى لٌس بمعنى إرسال ولكن ٌقٌمهم، فٌه اإلرسال أي فٌه إرسال وز

ُهْم إِنه ّللّاَ َقْد َبَعَث لَُكْم َطالُوَت  ٌُّ َملًِكا إثارة وإقامتهم )إن للفتنة بعثات( أي إثارات، فٌها تهٌٌج. )َوَقاَل لَُهْم َنِب

 ٌستعمل فٌما هو أشد. ( البقرة( أي أقامه منكم. ولذلك عموماً أن البعث 2ٕٗ)

 (:5آيت )

ً)فً سؤال عن انفسق بني *يا دالنت بناء انفعم  نهًجهىل فً قىنه تعاىل)يَثَمُ انَّرِينَ حًُِّهُىا انتَّىْزَاةَ ثُىَّ نَىْ يَحًِْهُىهَا(؟)د.فاظم انسايسائ

 )أوتىا انكتاب( و )آتيناهى انكتاب((؟

الذم وٌستعمل آتٌناهم الكتاب فً مقام المدح. هذا خط عام فً القرآن الكرٌم ٌستعمل أوتوا الكتاب فً مقام 

القرآن على كثرة ما ورد من أوتوا الكتاب وآتٌناهم الكتاب . القرآن الكرٌم له خصوصٌة خاصة فً استخدام 

المفردات وإن لم تجري فً سنن العربٌة. أوتوا فً العربٌة ال تأتً فً مقام الذم وإنما هذا خاص بالقرآن 

م. عموماً رب العالمٌن ٌسند التفضل والخٌر لنفسه )آتٌناهم الكتاب( لما كان فٌه ثناء وخٌر نسب اإلٌتاء الكرٌ

ْحِملُوَها ) ٌَ ْوَراَة ُثمه لَْم  لُوا الته ( الجمعة( )َوإِنه الهِذٌَن ٘إلى نفسه، أوتوا فٌها ذم فنسبه للمجهول )َمَثُل الهِذٌَن ُحمِّ

ْنُه ُمِرٌٍب ) أُوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمن ( الشورى(، أما قوله تعالى )ُثمه أَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الهِذٌَن َٗٔبْعِدِهْم لَِفً َشكٍّ مِّ

َنا ِمْن ِعَباِدَنا ) ٌْ  ( فاطر( هذا مدح.ٕٖاْصَطَف

 (:11آيت )

انفَعُّىا إِنَيْهَا وَتَسَكُىكَ قَائًِاً قُمْ يَا عِندَ انهَّهِ خَيْسٌ يِّنَ انهَّهْىِ وَيِنَ  *يا انهًست انبيانيت يف قىنه تعاىل يف سىزة اجلًعت )وَإِذَا زَأَوْا تِجَازَةً أَوْ نَهْىاً

 (و يا دالنت تقديى انتجازة وانههى يسة وتأخريها يسة أخسي؟ )د.فاظم انسايسائً( {11انتِّجَازَةِ وَانهَّهُ خَيْسُ انسَّاشِقِنيَ }

ٌُضَرب لها  فً ٌوم الجمعة والرسول  هذه حادثة واقعة جاءت عٌر المدٌنة فكان ٌخطب والتجارة كان 

ٌخطب، إذن  بالدفوف إشعاراً بمجٌئها فانفض معظم الناس وتركوا الخطبة وتركوا الصالة والرسول 

التجارة التً كانت سبب اإلنفضاض ولٌس اللهو ألن ضرب الدفوف كان بسبب التجارة وإشعاراً بأنها جاءت 

  لدفوف(. )اللهو هنا هو ضرب ا
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 الىصبيب العمليت:

 ِٝؼٕاٖ ٠ؼشف ٚال تٗ ٠ؼًّ ال اٌزٞ اٌمشآْ دافع ػٍٝ ٠خش . 

 ٌٟٕٙاٌصالج ئٌٝ فاِشٛا اإللاِح ُعّؼر ئرا)  ٚعُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ لاي اٌصالج ئٌٝ اٌغش٠غ اٌّشٟ ػٓ ا 

 . اٌثخاسٞ سٚاج(  فأذّٛا فاذىُ ِٚا فصٍٛا أدسوُ فّا ذغشػٛا ٚال ٚاٌٛلاس اٌغى١ٕح ٚػ١ٍىُ

 ِٟش١ا تٗ ٚاٌؼًّ تاٌمٍة اٌصالج ئٌٝ اٌغؼ . 

 ِذرٍُ وً ػٍٝ اٌجّؼح ٠َٛ االغرغاي ٚجٛب  . 

 اٌجّؼح ٠َٛ اٌط١ة ِٚظ ٚاٌرغٛن اٌٍثاط أدغٓ ٌثظ اعرذثاب . 

 ٞو١ٍّٙا ٠خغش اٌذ٠ٓ ػٍٝ اٌذ١ٔا ٠إشش اٌز . 

 َاٌجّؼح ٠َٛ ِٓ اٌصأٟ إٌذاء تؼذ ٚاٌششاء اٌث١غ ٠ذش . 

 ِٚضطجؼا لاػذا ٚ لائّا ٠زوشٖ درٝ وص١شا هللا اٌزاوش٠ٓ ِٓ اٌؼثذ ٠ىْٛ ال:  ِجا٘ذ ٠مٛي  . 

 ِٓ ٝ٠ذرغة ال د١س ِٓ سصلٗ هللا اذم . 

 اٌّغ١ٍّٓ ج١ّغ ػٍٝ فش٠ضح اٌجّؼح . 

 ًِذشَ ٚاجة ذف٠ٛد ئٌٝ ٠إدٞ ِثاح و . 

 جّؼرٗ ر٘ثد(  ٌغٝ فمذ)  أصّد ألخ١ٗ لاي ِٚٓ ٚاجة ٌٍجّؼح اإلٔصاخ . 

 اٌىٙف عٛسج ٚلشاءج ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ اٌشعٛي ػٍٝ اٌصالج ِٓ اإلوصاس . 

 

 :مع خىاتيمهب الجمعتسىرة  تىبسب فىاتح 

وِس اْلَعِزٌِز اْلَحِكٌِم )    َماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض اْلَملِِك اْلقُدُّ ِ َما ِفً السه ٌَُسبُِّح ّلِِله (( وفً أواخرها ٔبدأت بقوله )

ِ َوَذُروا ْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر ّللاه ٌَ اَلِة ِمْن  َها الهِذٌَن آََمُنوا إَِذا ُنوِدَي لِلصه ٌُّ ا أَ ٌَ ٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم  ) ٌْ َع َذلُِكْم َخ ٌْ اْلَب

(( التسبٌح هو ذكر ّلِل تعالى ، فاسعوا إلى ذكر ّللا والصالة هً تسبٌح وذكر. )فأقم الصالة 4َتْعلَُموَن )

َماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض( فأنتم أ ِ َما ِفً السه ٌَُسبُِّح ّلِِله ٌضاً سبحوا لذكري( الصالة ذكر والصالة تسبٌح ودعاء. )

 ّللا واذكروه واسعوا إلى ذكر ّللا. 

 

 

عٛسج اٌجّؼح ٔٙا٠ح  
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 ســـورة المنافقون :: ::
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الــقــــرآنمـــدارســـة ســـور   

 المىبفقىن ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 أظّش ٚلذ ثبإلعالَ ِزظب٘شا   اٌّغٍُ اٌصف ٠زخًٍ ِبوش، ػذٚ ػٓ اٌىش٠ّخ اٌغٛسح ٘زٖ ٌٕب رىشف 

 ثزذز٠ش اٌغٛسح ٚرخزُ إٌّبفم١ٓ، خجب٠ب ػٓ ٌٕب ٌزفِصخَ  إٌّبفم١ٓ عٛسح فجبءد جٛأذٗ، ث١ٓ اٌىفش

 ٚػجبدرٗ؛ هللا غبػخ ػٓ ثٙب ٚاالٔشغبي ثذطبِٙب ٚاٌزؼٍك ِٚزبػٙب اٌذ١ٔب ثض٠ٕخ االغزشاس ِٓ اٌّإ١ِٕٓ

 .األٚ٘بَ خعُ فٟ اٌغبسل١ٓ إٌّبفم١ٓ شأْ

 ٌّإاِشارُٙ ٚفعذٙب ِغزٛسُ٘ ػٓ ٚوشفٙب ٚإٌّبفم١ٓ إٌفبق ػٓ ٌذذ٠ضٙب إٌّبفم١ٓ ثغٛسح ع١ّذ 

 .ِٚىبئذُ٘ ششٚسُ٘ ِٓ اٌّغٍُ اٌّجزّغ ٚرذص١ٓ

 ًفعبئٍٙب فٟ ٚسد ٚلذ اٌّفّصً، عٛس ِٓ أٔٙب: اٌغٛسح فعبئ : 

o ٓاٌزٛساح ِىبْ أُػط١ذ) لبي ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ إٌجٟ أْ ػٕٗ هللا سظٟ األعمغ ثٓ ٚاصٍخ ػ 

 (.ثبٌّفصً ٚفُّعٍذ اٌّضبٟٔ، اإلٔج١ً ِىبْ ٚأػط١ذ اٌّئ١ٓ، اٌضثٛس ِىبْ ٚأُػط١ذ اٌغجغ،

o ٓئٌٝ ٚخشط اٌّذ٠ٕخ ػٍٝ ػٕٗ هللا سظٟ ٘ش٠شح أثب ِشٚاْ اعزخٍف: )لبي سافغ أثٟ اثٓ ٚػ 

( إٌّبفمْٛ جبءن ئرا) ا٢خشح اٌشوؼخ فٟ اٌجّؼخ عٛسح ثؼذ فمشأ ٘ش٠شح أثٛ ٌٕب فصٍٝ ِىخ

 غبٌت أثٟ ثٓ ػٍٟ وبْ ثغٛسر١ٓ لشأد ئٔه: ٌٗ فمٍذ أصشف، د١ٓ ٘ش٠شح أثب فأدسوذ لبي

 ٠َٛ ثّٙب ٠مشأ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ هللا سعٛي عّؼذ ئٟٔ: ٘ش٠شح أثٛ فمبي ثبٌىٛفخ؟ ثّٙب ٠مشأ

ؼخ ُّ  (.اٌُج

o أثب ف١ُٙ أسٜ اٌّذ٠ٕخ أً٘ ِٓ أٔبط ػٓ اٌىٕذٞ اٌذىُ ػٓ اٌّصٕف فٟ ش١جخ أثٟ اثٓ ٚأخشط 

 عٛسح فأِب ٚإٌّبفمْٛ، اٌجّؼخ ثغٛسح اٌجّؼخ فٟ ٠مشأ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ وبْ) لبي جؼفش

ظُٙ، اٌّإ١ِٕٓ ف١جّشش: اٌجّؼخ  .ثٙب ٠ٚٛثّخُٙ إٌّبفم١ٓ ثٙب ف١ُإ٠ّظ: إٌّبفم١ٓ عٛسح ٚأِب ٠ٚذشِّ

 ِذ١ٔخ عٛسح. 

 اٌغٛسح ِذٛس :ٛ٘   َ  ِٓ اٌّإ١ِٕٓ ٚرذز٠ش دعبئغُٙ ٚفعخ ِإاِشارُٙ ٚوشف ٚإٌّبفم١ٓ، إٌفبق ر

 .اٌز١ِّخ خصبٌُٙ

  

 :مب قبلهب والسىرة  هذيالمىبسبت بيه 

 رزو١ش إٌّبفمْٛ عٛسح ٚفٟ ِٕٗ، ِفش ال ٚلذس ف١ٙب شه ال دم١مخ اٌّٛد أْ اٌجّؼخ عٛسح ث١ٕذ 

 ٚأمعبء اٌصفذبد أطٛاء لجً اٌصبٌخ اٌؼًّ ئٌٝ ٚاٌّجبدسح ٌٗ االعزؼذاد ظشٚسح ئٌٝ ٚرٕج١ٗ ثبٌّٛد

 .ا٢جبي

 ٌٟزىشف إٌّبفم١ٓ عٛسح جبءد صُ ٌٍّإ١ِٕٓ، ػذاٚح إٌبط أشذ ُٚ٘ ا١ٌٙٛد ػٓ دذ٠ش اٌجّؼخ عٛسح ف 

 .ا١ٌٙٛد ِٓ خطشا   أشذ ػذٚ ػٓ
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 هلل أ١ٌٚبء أُٔٙ صػّٛا فب١ٌٙٛد ِضاػُّٙ، فٟ ٚإٌّبفم١ٓ ا١ٌٙٛد وزة ػٓ اٌغٛسربْ ٌٕب رىشف وّب  ِٓ 

 عٛسح ٚرٍزٙب ا١ٌٙٛد ٌّضاػُ ِفٕذح اٌجّؼخ عٛسح فجبءد اإل٠ّبْ، ادػٛا ٚإٌّبفمْٛ إٌبط، دْٚ

 .أساج١فُٙ ٚرفعخ إٌّبفم١ٓ أوبر٠ت رفّٕذ إٌّبفمْٛ

 عج١ٍٗ، فٟ ٚاإلٔفبق هللا روش ئٌٝ إٌّبفمْٛ عٛسح ٚدػٛح اٌجّؼخ، صالح ػٓ اٌجّؼخ عٛسح دذ٠ش 

 .ٚص١ك ٚرشاثػ ٚاظخ رالصَ ٚاإلٔفبق ٚاٌزوش اٌصالح ٚث١ٓ

  لبي رؼبٌٝ فٟ عٛسح اٌجّؼخ )ٚئرا سأٚا رجبسح أٚ ٌٙٛا  أفعٛا ئ١ٌٙب ٚرشوٛن لبئّب لً ِب ػٕذ هللا خ١ش

ِٓ اٌٍٙٛ ِٚٓ اٌزجبسح ٚهللا خغش اٌشاصل١ٓ( ٚلبي رؼبٌٝ فٟ عٛسح إٌّبفمْٛ )ُ٘ اٌز٠ٓ ٠مٌْٛٛ ال 

سعٛي هللا دزٝ ٠ٕفعٛا ٚهلل خضائٓ اٌغّبٚاد ٚاألسض ٌٚىٓ إٌّبفم١ٓ ال رٕفمٛا ػٍٝ ِٓ ػٕذ 

 ٠فمْٙٛ(.

  ث١ٓ ا٠٢ز١ٓ ِٕبعجخ ٌط١فخ: فىُ ٠ذشص أػذاء اإلعالَ ػٍٝ صشف جّب١٘ش اٌّغ١ٍّٓ ػٓ دػٛح اٌذك

ٚشغٍُٙ ػٓ روش هللا ٚػٓ اٌصالح ئِب ثبٌزغٛق ٚاألسثبح ٚئِب ثبٌّالٟ٘ ٚاألٌؼبة، ٚوُ وضش فٟ صِبٕٔب 

ْٛ اٌزش٠ٚخ ٚٚعبئً اٌٍٙٛ اٌزٟ رصت  غبٌجب  فٟ ج١ٛة ٚأسصذح أػذاء اٌذ٠ٓ ِٓ ا١ٌٙٛد ٚإٌّبفم١ٓ فٕ

 ٚإٌصبسٜ اٌذبلذ٠ٓ.

  ُٙرجشُص ا٠٢بد اٌىش٠ّخ ِذٜ دشص أً٘ إٌفبق ػٍٝ فط أرجبع إٌجٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚصشف

ػبح ٚرجف١ف ِٕبثغ اٌخ١ش وّب ٠ذذس فٟ ٘زٖ األ٠بَ ِٓ صشف إٌبط ػٓ اٌذػٕٗ ثبٌزع١١ك ػ١ٍُٙ، 

 ٚئغالق ِؼب٘ذ اٌؼٍُ اٌششػٟ فٟ ثالد ئعال١ِخ وض١شح ثضػُ ِذبسثخ اإلس٘بة.

  فال ٠ٕشغً أدذ ػٓ غبػخ هللا ثذجخ االٔشغبي ثطٍت اٌشصق، لبي رؼبٌٝ فٟ عٛسح اٌجّؼخ )ٚئرا سأٚا

زجبسح ٚهللا خغش رجبسح أٚ ٌٙٛا  أفعٛا ئ١ٌٙب ٚرشوٛن لبئّب لً ِب ػٕذ هللا خ١ش ِٓ اٌٍٙٛ ِٚٓ اٌ

ٚال ٠خَش ػٍٝ سصلٗ ِٓ ِخٍٛق؛ فبٌشصق ث١ذٖ رؼبٌٝ ٚخضائٕٗ رؼبٌٝ ِألٜ ال ٠غ١عٙب ٔفمخ، اٌشاصل١ٓ( 

)ُ٘ اٌز٠ٓ ٠مٌْٛٛ ال رٕفمٛا ػٍٝ ِٓ ػٕذ سعٛي هللا دزٝ ٠ٕفعٛا ٚهلل  لبي رؼبٌٝ فٟ عٛسح إٌّبفمْٛ

 خضائٓ اٌغّبٚاد ٚاألسض ٌٚىٓ إٌّبفم١ٓ ال ٠فمْٙٛ(.

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 .دذ٠ش عٛسح اٌجّؼخ ػٓ ا١ٌٙٛد ٚدذ٠ش عٛسح إٌّبفمْٛ ػٓ إٌّبفم١ٓ، ٚلذ عجك ث١بْ رٌه 

  روش اٌّٛد فٟ اٌغٛسر١ٓ: فبألٌٚٝ رزذذٜ ا١ٌٙٛد أْ ٠زّّٕٖٛ ئْ وبٔٛا صبدل١ٓ فٟ دػٛاُ٘ ِذجخ هللا

ب١ٔخ رزوِّش ثبٌّٛد ٚرذش  ػٍٝ االعزؼذاد ٌٗ ٚاٌّجبدسح ٌُٙ ٚصػُّٙ أُٔٙ أ١ٌٚبؤٖ ِٓ دْٚ إٌبط، ٚاٌض

 ئٌٝ اٌؼًّ اٌصبٌخ لجً أطٛاء اٌصفذبد ٚأمعبء ا٢جبي.
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 محبور السىرة:
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 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسيز المىضىعي للسىرة

 ( إٌفبق ٚإٌّبفمْٛ.8 – 1ا٠٢بد ) 

 ( إٌفبق ٚإٌّبفم١ٓ. ٌّب رَ عجذبٔٗ صفبد إٌّبفم١ٓ 11 – 9ا٠٢بد ِٓ ٌٓ ( رٛج١ٙبد ٌٍّإ١ِٕٓ، رذص١

ٔبدٜ ػجبدٖ اٌّإ١ِٕٓ ِذزسا  ئ٠بُ٘ ِٓ دٚاػٟ إٌفبق ِٚغجزٗ، ِٚٓ أخطش٘ب اٌزشبغً ٚاالٔصشاف ػٓ 

 روش هللا رؼبٌٝ ثذتِّ اٌّبي ٚاٌٌٛذ ٚرمذ٠ُ دجّٙب ػٍٝ غبػخ هللا.

 

 

 :فىائد وأسئلت تدبزيت

 ً٘ شٙبدح إٌّبفم١ٓ ٌٍشعٛي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ػٍٝ ٚجٗ اٌزصذ٠ك ؟ ًٚ٘ اٌشعٛي ثذبجخ ٌشٙبدرُٙ ؟

(  ِ ( ٚ٘زٖ اٌشٙبدح ِٓ إٌّبفم١ٓ ػٍٝ ٚجٗ اٌىزة ٚإٌفبق، ِغ أٔٗ ال دبجخ ٌشٙبدرُٙ فٟ َْٔشَُٙذ ئََِّٔه ٌََشُعُٛي هللاَّ

ُُ ئََِّٔه ٌََشعُ  رأ١٠ذ سعٌٛٗ، فاْ ) ُ ٠َْؼٍَ َْ هللاَّ َٓ ٌََىبِرثُٛ َٕبفِم١ِ ُّ ٌْ َّْ ا ُ ٠َْشَُٙذ ئِ هللاَّ َٚ ( فٟ لٌُٛٙ ٚدػٛاُ٘، ٚأْ رٌه ١ٌظ ٌُُٛٗ 

 ثذم١مخ ُِٕٙ.

 

 فٟ ا٠٢بد ؟ اٌّزوٛسحِب صفبد إٌّبفم١ٓ 

(  ُْ ُٙ ُِ ُْ رُْؼِججَُه أَْجَغب ئَِرا َسأ٠َْزَُٙ ُْ  ( ِٓ سٚائٙب ٚٔعبسرٙب، )َٚ ِٙ ٌِ ْٛ ْغ ٌِمَ َّ ْْ ٠َمٌُُٛٛا رَْغ ئِ ( أٞ: ِٓ دغٓ ِٕطمُٙ َٚ

رغزٍز العزّبػٗ، فأجغبُِٙ ٚألٛاٌُٙ ِؼججخ، ٌٚىٓ ١ٌظ ٚساء رٌه ِٓ األخالق اٌفبظٍخ ٚاٌٙذٜ اٌصبٌخ شٟء، 

َغََّٕذحٌ  ٌٚٙزا لبي: ) ُِ ُْ ُخُشٌت  ُ َّٙ ًَّ َص١َْذخٍ  ( ال ِٕفؼخ ف١ٙب، ٚال ٠ٕبي ِٕٙب ئال اٌعشس اٌّذط، )َوأَٔ َْ ُو ٠َْذَغجُٛ

 ُْ ِٙ  ٌججُٕٙ ٚفضػُٙ ٚظؼف لٍٛثُٙ، ٚاٌش٠ت اٌزٞ فٟ لٍٛثُٙ ٠خبفْٛ أْ ٠طٍغ ػ١ٍُٙ.( ٚرٌه َػ١ٍَْ

 

 ِب أخطش أٔٛاع اٌؼذٚ ؟

(   ٚ ٌَْؼُذ ُُ ا ( ػٍٝ اٌذم١مخ، ألْ اٌؼذٚ اٌجبسص اٌّز١ّض، أْ٘ٛ ِٓ اٌؼذٚ اٌزٞ ال ٠شؼش ثٗ، ٚ٘ٛ ِخبدع ِبوش، ُ٘

 ٠ضػُ أٔٗ ٌٟٚ، ٚ٘ٛ اٌؼذٚ اٌّج١ٓ.

 اٌشعٛي ٌّٚبرا ؟ ً٘ ٠ٕفغ اٌّششو١ٓ اعزغفبس

فأٗ عٛاء اعزغفش ٌُٙ أَ ٌُ ٠غزغفش ٌُٙ فٍٓ ٠غفش هللا ٌُٙ، ٚرٌه ألُٔٙ لَٛ فبعمْٛ، خبسجْٛ ػٓ غبػخ هللا، 

 ْٚ ُْ أَ ِإصشْٚ ٌٍىفش ػٍٝ اإل٠ّبْ، فٍزٌه ال ٠ٕفغ ف١ُٙ اعزغفبس اٌشعٛي، ٌٛ اعزغفش ٌُٙ وّب لبي رؼبٌٝ: اْعزَْغفِْش ٌَُٙ

ُْ ئِ  ُْ ال رَْغزَْغفِْش ٌَُٙ ٌَُٙ ُ ْٓ ٠َْغفَِش هللاَّ ح  فٍََ شَّ َِ  َٓ ُْ َعْجِؼ١  . ْْ رَْغزَْغفِْش ٌَُٙ
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ِ ِبرا أِش هللا رؼبٌٝ ػجبدح اٌّإ١ِٕٓ فٟ ٘زٖ ا٠٢بد ) ْٓ ِرْوِش هللاَّ ُْ َػ الُدُو ْٚ ال أَ َٚ  ُْ اٌُُى َٛ ِْ ُْ أَ ُِٙى ٍْ ُٕٛا ال رُ َِ َٓ آ َب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َٙ 

 ) َْ ٌَْخبِعُشٚ ُُ ا ًْ َرٌَِه فَأٌَُٚئَِه ُ٘ ْٓ ٠َْفَؼ َِ َٚ 

٠أِش رؼبٌٝ ػجبدٖ اٌّإ١ِٕٓ ثبإلوضبس ِٓ روشٖ، فاْ فٟ رٌه اٌشثخ ٚاٌفالح، ٚاٌخ١شاد اٌىض١شح، ٠ٕٚٙبُ٘ أْ 

ُٙ أِٛاٌُٙ ٚأٚالدُ٘ ػٓ روشٖ، فاْ ِذجخ اٌّبي ٚاألٚالد ِججٌٛخ ػ١ٍٙب أوضش إٌفٛط، فزمذِٙب ػٍٝ ِذجخ رشغٍ

ًْ َرٌَِه  هللا، ٚفٟ رٌه اٌخغبسح اٌؼظ١ّخ، ٌٚٙزا لبي رؼبٌٝ: ) ْٓ ٠َْفَؼ َِ ( أٞ: ٠ٍٙٗ ِبٌٗ ٌٚٚذٖ، ػٓ روـش هللا َٚ

( َْ ٌَْخبِعُشٚ ُُ ا  ٚإٌؼ١ُ اٌّم١ُ، ألُٔٙ آصشٚا ِب ٠فٕٝ ػٍٝ ِب ٠جمٝ.( ٌٍغؼبدح األثذ٠خ، فَأٌَُٚئَِه ُ٘

 

 و١ف ٠ىْٛ اإلٔغبْ ِٓ اٌصبٌذ١ٓ ؟

 ثأداء اٌّأِٛساد وٍٙب، ٚاجزٕبة ا١ٌّٕٙبد.

 

 

 لمسبث بيبويت:

 *)يب أيهب انريٍ آينىا ال تههكى أيىانكى وال أوالدكى عٍ ذكس اهلل ويٍ يفعم ذنك فأونئك هى اخلبسسوٌ(*

  لماذا لم ٌقل: )ال تشغلكم(؟ 

والجواب: أن من الشغل ما هو محمود فقد ٌكون شغالً فً حق كما جاء فً الحدٌث: "إن الصالة لشغالً" 

ْوَم ِفً ُشُغٍل َفاِكُهوَن( ]ٌس[أما اإللهاء فمما ال خٌر فٌه وهو مذموم  ٌَ ِة اْل وكما قال تعالى: )إِنَّ أَْصَحاَب اْلَجنَّ

 على وجه العموم، فاختار ما هو أحق بالنهً. 

فقال: ) ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم( فقد نهى األموال عن إلهاء أسند اإللهاء إلى األموال واألوالد ـ لقد ٕ

المإمن، والمراد فً الحقٌقة نهً المإمن عن االلتهاء بما ذكر والمعنى ال تلتهوا بالمال واألوالد عن ذكر هللا 

 وهذا من باب النهً عن الشًء والمراد غٌره

 عبر بالتعبٌر الطبٌعً فٌقول: ال تلتهوا باألموال واألوالد، على أصل المعنى؟ ولم لم ٌ

 والجواب: أن فً هذا العدول عدة فوائد: 

منها: أنه نهى األموال عن التعرض للمإمن وإلهائه عن ذكر هللا فكؤنه قال: أٌها األموال ال تهلً المإمن عن 

 السبب عن أن ٌتعرض له فكٌف عن التعرض. ذكري. فكؤن هللا ٌرٌد حماٌة المإمن وذلك بنهً

وفً هذا النهً مبالغة إذ المراد نهً المإمن ولكنه بدأ باألصل المسؤلة وهً األموال واألوالد فنهاها هً عن 

التعرض للمإمن بما ٌلهٌه فقد جعل هللا المإمن كؤنه مطلوب من قبل األموال واألوالد تسعى إللهائه وفتنته 

 ذا األمر لٌنقطع سبب اإللتهاء وٌقمعه. فنهاها عن السعً له
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ومنها: أن فٌه إهابة للمإمن أال ٌقع فً شرك األموال واألوالد بحٌث تلهٌه وهو غافل مسلوب اإلرادة، فنسب 

اإللهاء لٌؤخذ المإمن حذره منها، فكؤن األموال واألوالد ٌنصبون الشرك لٌلهوه عن ذكر هللا، فعلٌه أن ٌحذر 

 تقول: )ال ٌخدعك فالن( فغن فٌه إهابة ألخذ الحذر منه. من أن ٌقع فٌه كما 

هذا باإلضافة إلى ما فٌه منة التعبٌر المجازي اللطٌف، وهو إسناد اإللهاء إلى األموال فجعلها عاقلة مرٌدة 

 الفخ.  تنصب الشرك لوقوع المإمن فً

َ )وَأََفِقُىا يٍِ يَّب زَشَقْنَبكُى يٍِّ قَبْمِ أٌَ يَأْتِيَ أَحَدَكُ* ىُ انًَْىْثُ فَيَقُىلَ زَةِّ نَىْنَب أَخَّسْتَنِي إِنَى أَجَمٍ قَسِيتٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكٍُ يٍِّ

 *انصَّبنِحِنيَ(

مقابل النهً عن اإلنفاق على أصحاب  األمر باإلنفاقتبدأ اآلٌة بقوله: )وأنفقوا من ما رزقناكم( وهذا  .ٔ

رسول هللا من المنافقٌن فالمنافقون ٌقولون ألولٌائهم: )ال تنفقوا على من عند رسول هللا حتى 

 ٌنفضوا( وهللا ٌقول ألولٌائه: )وأنفقوا من ما رزقناكم( فانظر كٌف قابل النهً باألمر. 

ولم ٌقل: )أنفقوا ما رزقناكم(، للداللة على  ضفجاء بـ )من( الدالة على التبعٌقال: )من ما رزقناكم(  .ٕ

، فتستهل النفوس التخلً عن قسم من اإلنفاق إنما ٌكون فً قسم من المال وال ٌشمل المال كلهأن 

المال، استجابة ألمر ربها بخالف ما إذا سؤلها المال كله، فإنها تستعظم ذلك وتبخل به، قال تعالى: 

ْسؤَْلُكْم أَْمَوالَكُ  ٌَ ٌُْخِرْج أَْضَغاَنُكْم( ]محمد[3ْٖم })َواَل  ٌُْحِفُكْم َتْبَخلُوا َو ْسؤَْلُكُموَها َف ٌَ  .{ إِن 

فقال: )من ما رزقناكم( للداللة على أن هذا المال غنما هو من رزق هللا  أسند الرزق إلى نفسه .ٖ

 ق. ، استجابة ألمر هللا الراز سبحانه، ملكه عباده، فتطٌب النفوس إلخراج بعض ما رزقه هللا

 وهذا التعبٌر اللطٌف مدعاة إلى الخروج عن الشح واالستجابة ألمر هللا. 

 (:01آيت )

  *إستعًبل األفعبل املسندة إىل املىث : )د.حسبو اننعيًى(

 حضر:

 حضر ٌمكن أن تلمس فٌها ما هو شدٌد القرب وشدة القرب

 جاء:

 استعمل فً القرآن بهذه الصٌغة.أما )جاء( ففٌه معنى القرب الشدٌد وتحقق الوقوع. هذا الفعل 
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الــقــــرآنمـــدارســـة ســـور   

 يدرك: 

َدٍة ) سورة النساءفً  ٌَّ َش ُم اْلَمْوُت َولَْو ُكنُتْم ِفً ُبُروٍج مُّ ٌُْدِرككُّ َنَما َتُكوُنوْا  ٌْ (( اآلٌة كؤنما تصور من ٌنتقل 87)أَ

من مكان إلى آخر هرباً من الموت والموت ٌسعى وراءه حتى ٌدركه أٌنما كان ولو كان متحصناً فً بروج 

ٌُفهم من اآلٌة أنه ٌموت مشٌدة قوٌة الجدران محكمة األبواب. لما ٌدركه ٌ كون قرٌباً منه وٌقبض بعد ذلك. 

 قطعاً.

 يأتي:

ٌٍِّت َوِمن َوَرآئِِه َعَذاٌب  سورة ابراهٌمفً  ؤِْتٌِه اْلَمْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَم ٌَ ٌُِسٌُغُه َو َكاُد  ٌَ ُعُه َوالَ  َتَجرَّ ٌَ (

ب بنار جهنم  ((8َٔغلٌٌِظ ) إتٌان الموت المراد به إتٌان أسبابه من وسائل العذاب ألن الكالم على المعذَّ

 العذاب فً جهنم بعد قٌام الساعة )ال موت(.

 يتوفى:

ِهنَّ أَْرَبعةً  سورة النساءورد فً موضع واحد فً  ٌْ ؤِْتٌَن اْلَفاِحَشَة ِمن نَِّسآِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوْا َعلَ ٌَ نُكْم َفإِن  )َوالالَِّتً  مِّ

ْجَعَل هللّاُ لَُهنَّ َسبٌِالً ) ٌَ َتَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو  ٌَ َى  ٌُوِت َحتَّ جعل هللا تعالى لهن سبٌالً  ((1َٔشِهُدوْا َفؤَْمِسُكوُهنَّ ِفً اْلُب

شًء التوفً هو أخذ ال )ٌتوفاهن الموت(بحّد مرتكبة الفاحشة.  بالحّد عندما نزلت اآلٌات وأخبر الرسول 

كامالً غٌر منقوص. الموت ال ٌقوم بؤخذ الشًء وافٌاً وإنما أُسند العمل إلى الموت على سبٌل التوسع لعالقة 

 السببٌة ألن الموت معناه إنقضاء العمر الذي ٌإدي إلى أن تإخذ روحه وافٌة غٌر منقوصة، أنه ٌتوّفى.

 

 الىصبيب العمليت:

 ونحذرهم نعرفهم حتى المنافقٌن صفات هللا ذكر . 

 وعده اخلف أو كذب إذا بالمنافق اآلخر نسب ألحد ٌحق ال . 

 ٌذكرون وال كسالى وهم إال للصالة ٌقومون ال المنافقٌن صفات من هذه بقولك الصالة مإخر حذر 

 . قلٌل إال هللا

 المنافقٌن صفات من والتكبر النصح عن اإلعراض . 

 قلوبهم على هللا فطبه بالهدى الضاللهم واستبدالهم الكفر إلى اإلٌمان من لرجوعهم النفاق علٌهم كتب 

 . ٌفقهون ال فهو

 ( . اهدهم مهالل)  ب والكافرٌن للمنافقٌن الدعاء ٌجوز 

 والخٌر هللا ذكر عن وأمواله بؤوالده انشغاله المنافق صفات من . 

 لهم وسلم علٌه هللا صلى الرسول استغفار ورفضوا المنافقٌن صفات من الخٌر عن الصد  . 

 االستغفار من أكثر . 

 الموت قبل الطاعات إلى والمسارعة باإلنفاق بادر . 

 عنه أنفسهم وتنزٌه له لكرههم للعب اذهب ألطفاله ٌقول ال السلفبعض  كان . 
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 سورة الــــــمــنـــافـــقــــون

 ال)  وسلم علٌه هللا صلى الرسول لحدٌث منه ٌخرج من أخر وال السوق ٌدخل من أول تكون ال 

 ٌنصب وبها الشٌطان معركة فإنها منها ٌخرج من أخر وال السوق ٌدخل من أول استطعت إن تموتن

 . مسلم رواة(  راٌته

 

 

 :مع خىاتيمهب  المىبفقىنسىرة  تىبسب فىاتح 

    ِ ُ عموم السورة فً المنافقٌن عدا آٌتٌن فً اآلخر، تبدأ )إَِذا َجاَءَك اْلُمَناِفقُوَن َقالُوا َنْشَهُد إِنََّك لََرُسوُل هللاَّ َوهللاَّ

ْشَهُد إِنَّ اْلُمَناِفِقٌَن لََكاِذُبوَن ) ٌَ  ُ ْعلَُم إِنََّك لََرُسولُُه َوهللاَّ َها الَِّذٌَن ٌَٔ ٌُّ ا أَ ٌَ (( وكلها فً صفات المنافقٌن عدا آٌتٌن )

ْفَعْل َذلِكَ  ٌَ ِ َوَمْن  ( َوأَْنِفقُوا ِمْن َما 9َفؤُولَِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن ) آََمُنوا اَل ُتْلِهُكْم أَْمَوالُُكْم َواَل أَْواَلُدُكْم َعْن ِذْكِر هللاَّ

ْرَتِنً إِلَى أََجٍل َقِرٌٍب َفؤَصَّ  قُوَل َربِّ لَْواَل أَخَّ ٌَ ًَ أََحَدُكُم اْلَمْوُت َف ؤْتِ ٌَ الِِحٌَن َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل أَْن  َق َوأَُكْن ِمَن الصَّ دَّ

ُ َنْفًسا ٓٔ) َر هللاَّ ٌَُإخِّ ُ َخِبٌٌر ِبَما َتْعَملُوَن )( َولَْن  (( ألنه فً السورة قال المنافقون )ُهُم ٔٔإَِذا َجاَء أََجلَُها َوهللاَّ

َماَواِت وَ  ِ َخَزاِئُن السَّ وا َوّلِِلَّ ْنَفضُّ ٌَ ِ َحتَّى  قُولُوَن اَل ُتْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ ٌَ ٌَن اأْلَْرِض َولَِكنَّ اْلُمَناِفقِ الَِّذٌَن 

ْفَقُهوَن ) ٌَ (( وكؤن الكالم رد علٌهم )َوأَْنفِقُوا ِمْن َما َرَزْقَناُكْم( كؤن هذه اآلٌة رد على ما ٌقول المنافقون. 8اَل 

 والسورة أصالً فً المنافقٌن وٌمكن أن نقول أن فً السورة وحدة موضوع.

 

 

 

عٛسح إٌّبفمْٛ ٔٙب٠خ  
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 ســـورة التغابن :: ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 التغببن ســـــىرة

 

 بين يدي السىرة:

  َطٞة اٌَُ ٣زغبثن َٝ رُ٘ظت األعٞام ُغبػبد ٓسذٝدح، كزشٟ اُ٘بط ػ٤ِٜب ٓوج٤ِٖ ٖٓ ًَ َزَذة 

الؿز٘بٜٓب، ٝاُ٘بط ث٤ٖ ٓشزش ٝثبئغ، ٝٛ٘بى ٖٓ ٣شربد األعٞام إلػبػخ األٝهبد ك٢ ا٤ُِٜٔبد، ٌُٖٝ 

جزئظ. ُٓ  ُعشػبٕ ٓب ٣٘لغ اُغٞم ٝرزلشم اُدٔٞع، ث٤ٖ ساثر ٓجزٜح، ٝث٤ٖ ٓـجٕٞ 

ٓب ٣وغ ك٢ عٞم اُس٤بح، اُز١ ٣ـذٝ ا٤ُٚ خ٤ٔغ اُ٘بط، كجبئغ د٤ٗبٙ ثؤخشاٙ، ٝرِي ٢ٛ  ٝأػظْ اُـجٖ

 اُزدبسح اُشاثسخ، ٝثبئغ آخشرٚ ثذ٤ٗبٙ، ٝثبئغ آخشرٚ ثذ٤ٗب ؿ٤شٙ.

ٖٝٓ ٛ٘ب خبءد ٛزٙ اُغٞسح اٌُش٣ٔخ ُزج٤ٖ ُ٘ب زو٤وخ اُزـبثٖ، ٝأعجبثٚ ٝػٞاهجٚ، ًٔب رششذٗب ا٠ُ ؽش٣ن 

 اُلٞص ٝاُلالذ.

 ٞ٣ِسن ثبإلٗغبٕ، ز٤ٖ ٣ئثش اُذ٤ٗب اُلب٤ٗخ ٣ٝؼ٤ّغ ع٤ٔذ ثغ ٍٖ سح اُزـبثٖ، ز٤ث رسذثذ ػٖ أػظْ ؿج

 ا٥خشح اُجبه٤خ.

  كؼَ اُغٞسح: اُغٞسح ٖٓ ػٖٔ اُغٞس اُز٢ اكززسذ ثبُزغج٤ر، ُٝوذ أؽِن ػ٤ِٜب ًٔب خبء ك٢ اُغ٘خ

٠ هللا ػ٤ِٚ )أُغجسبد( ٝٝسد ك٢ كؼِٜب: ػٖ ػشثبع ثٖ عبس٣خ سػ٢ هللا ػ٘ٚ إٔ سعٍٞ هللا طِ

َغجِّسبد هجَ إٔ ٣َشهُذ، ٝهبٍ إ ك٤ٜٖ آ٣خ أكؼَ ٖٓ أُق آ٣خ(. ُٔ  ٝعِْ )ًبٕ ٣وشأ اُ

 .عٞسح اُزـبثٖ عٞسح ٓذ٤ٗخ 

 .ٚ٘ٓ ٓسٞس اُغٞسح: زذ٣ثٜب زٍٞ اُزـبثٖ ٝأُـج٤ٖٗٞ، ٝأعجبة اُزـبثٖ ٝطٞسٙ ٝعجَ اُٞهب٣خ 

 

  

 :مب قبلهبو المنبسبت بين السىرة 

  ٖاُ٘لبم ٝأُ٘بكو٤ٖ، ٝزذ٣ث ٛزٙ اُغٞسح ػٖ اٌُلبس، ٖٝٓ هجِٜٔب خبء اُسذ٣ث زذ٣ث اُغٞسح اُغبثوخ ػ

 ك٢ عٞسح اُدٔؼخ ػٖ ا٤ُٜٞد، ٝك٢ ٛزا ر٘ج٤ٚ ػ٠ِ ٝخٞة ٓؼشكخ اُؼذٝ ٝٓٞاخٜزٚ.

 .زذ٣ث اُغٞسر٤ٖ ػٖ ػشٝسح اإلٗلبم ك٢ عج٤َ هللا 

 .ززسد اُغٞسربٕ ٖٓ كز٘خ أُبٍ ٝاُُٞذ 

  ٖٝاػشاػْٜ ػٖ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ثْ خبءد عٞسح ث٤٘ذ عٞسح أُ٘بكوٕٞ ر٢ُٞ أُ٘بكو٤

 اُزـبثٖ داػ٤خ ا٠ُ ؽبػخ هللا ٝسعُٞٚ ٝاُزؤدة ٓؼٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ.

  ُشٙ أُ٘بكوٕٞ ٖٓ ًلش، خبءد عٞسح اُزـبثٖ ٓوشسح ُٔؼب٢ٗ ِٔ ُٔب ًشلذ عٞسح أُ٘بكوٕٞ ػٔب ٣ؼ

 (.9 – 8اإل٣ٔبٕ ٝٓشعخخً ُٚ )ا٣٥بد 
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 سورة الــــــتـــغــــابـــن

 محبور السىرة:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 ( اإل٣ٔبٕ ثبهلل رؼب٠ُ. ٛزٙ اُغٞسح اٌُش٣ٔخ ٢ٛ عٞسح اُزـبثٖ، ٝٓسٞسٛب زٍٞ ٛزٙ ٗ – ٔا٣٥بد )

َْ اإلٗغبٕ ٖٓ اُزـبثٖ كؼ٤ِٚ إٔ ٣غِي ؽش٣ن اإل٣ٔبٕ، ُٝوذ خبءد آ٣بد أُوذٓخ  اُوؼ٤خ، ٝزز٠ ٣غَِ

ُزوشس هؼ٤خ اإل٣ٔبٕ ثبهلل رؼب٠ُ، ٢ٛٝ اُشًٖ األٍٝ ٝاألعبع٢ ٖٓ أسًبٕ اإل٣ٔبٕ، اُز١ ٣٘دٞ ثٚ 

.ط ِٖ ْج ـُ  بزجٚ ٖٓ اُ

 ( أُـجٕٞٗٞ. ثؼذ أُوذٓخ اُز٢ ردِذ ك٤ٜب شٞاٛذ اُشثٞث٤خ اُجبٛشح ٝدالئَ اُوذسح 7 – ٘ا٣٥بد )

اُظبٛشح اُز٢ ال ٣دسذٛب اال ٓؼبٗذ ٌٓبثش، ٝال ٣ظذ ػٜ٘ب اال ًَ ٓؤكٕٞ ٓـجٕٞ، ًشلذ ُ٘ب اُغٞسح 

٤ُظ ثؼذٛب سثر، ٝرُي ثٌلشْٛ  اٌُش٣ٔخ ػٖ أُـج٤ٖٗٞ اُز٣ٖ خشخٞا ٖٓ عٞم اُذ٤ٗب ثخغبسح كبدزخ

 ٝرٌز٣جْٜ ٝٓضاػْٜٔ اُجبؽِخ.

ٖٝٓ أُ٘بعجخ ث٤ٖ ٛزا أُوطغ ٝاُز١ عجوٚ أٗٚ ثؼذ رؤط٤َ ٝروش٣ش ػو٤ذح اإل٣ٔبٕ ثبهلل رؼب٠ُ، ٣٘زوَ 

 اُغ٤بم ا٠ُ ٓ٘بهشخ ٓضاػْ اٌُلبس ٝث٤بٕ ػالُْٜ ٝعٞء ػبهجزْٜ.

 ( 8ا٣٥بد – ٔٓ )ٌٗبسْٛ اُسدح اُغبؽؼخ ًٝلشْٛ ٝر٤ُْٜٞ، ث٤ّٖ ثؼذ ث٤بٕ أعجبة ؿجٖ اٌُلبس، ٝرُي ثب

رؼب٠ُ ؽش٣ن اُشثر ٝاُشػٞإ، ٝٛٞ ؽش٣ن اإل٣ٔبٕ، ثْ أًذ عجسبٗٚ زو٤وخ ٛزا ا٤ُّٞ ٝطذم ٛزا 

 أُٞػذ اُز١ ٣٘زظش اُ٘بط خ٤ٔؼبً، ٣ّٞ اُزـبثٖ، ز٤ث ٣٘وغْ اُدٔغ ا٠ُ كش٣و٤ٖ، ساثر ٝٓـجٕٞ.

 ( ػ٠ِ ؽش٣ن اُلالذ. ٝرٔؼ٢ ا٣٥ٖٔ – ٔٔا٣٥بد ) َبد ٓج٤٘خ ؽشائن اُ٘دبح ٖٓ اُـجٖ، ٝعج

رسظ٤َ األخش ٝاُثٞاة، ٖٓ رُي ٓب ٣سّظِٚ أُئٖٓ ٖٓ ٓثٞثخ، ز٤ٖ ٣ظجش ػ٠ِ اُجالء، ك٤خشج ٓ٘ٚ 

ٓـلٞس اُزٗت ٓٞكٞس األخش هش٣ش اُؼ٤ٖ ٓ٘ششذ اُظذس، ٝهذ ر٘بٓذ ثشٝرٚ ٝرؼبػق سط٤ذٙ ػ٘ذ 

 اُؼ٤ِْ اُلزبذ، ٤ُٜ٘ؤ ثؼ٤شزٚ اُشاػ٤خ ك٢ ثالد األكشاذ.

 ( كز٘خ األَٛ ٝأُبٍ ٝعجَ اُٞهب٣خ ٜٓ٘ب. ُٔب أٓش رؼب٠ُ ثطبػزٚ، ٝسّؿت ك٢ اُزًَٞ 8ٔ – ٗٔا٣٥بد )

َش ٖٓ أُؼٞهبد ػٖ اُطبػخ ٝاُزًَٞ: اُشًٕٞ ا٠ُ األَٛ ٝاُُٞذ، ٝاإلكشاؽ ك٢ اُزؼِن ثْٜ.  ًَ ػ٤ِٚ َر

٢ رالزوٚ، ك٤ِسزس ٖٓ عِي ؽش٣ن اُ٘دبح ٝعؼ٠ ا٠ُ اُلٞص ٖٓ رِي اُؼوجخ اُز٢ رؼزشُػُٚ ٝٛزٙ اُلز٘خ اُز

كز٘خ األصٝاج ٝاألٝالد؛ ار هذ ٣ذكؼٚ زشُطٚ ػ٠ِ ٓظِسخ األٝالد ٝعؼ٤ٚ ا٠ُ اسػبء اُضٝج ا٠ُ 

 االٗشـبٍ ػٖ اُطبػبد ٝاُزٞا٢ٗ ػٖ اإلٗلبم ك٢ اُوشثبد، ٝاُزجبؽئ ػٖ كؼَ اُطبػبد.
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 :التمهيد

ٓب٣٘لؼ٘ب ٝاٗلؼ٘ب ثٔب ػِٔز٘ب ٝصدٗب ػِٔب ٝٛذٟ سٔذهلل ٝاُظالح ٝاُغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، اُِْٜ ػِٔ٘ب اُ  ثغْ هللا

 ٝرو٠..

 .ٝاُوجٍٞ ٝاُظذم ٝاُجشًخ اإلخالص اسصه٘ب اُِْٜ

َِّ  ا٠ُ ُٚ عبهْٜ ثٔب ٝطلٞرٚ ػجبدٙ ثٚ اثز٠ِ ك٤ٔب عجسبٗٚ زٌٔزٚ  ٣ٌٞٗٞا ُْ اُز٢ اُٜ٘ب٣بد ٝأًَٔ اُـب٣بد أخ

 ا٠ُ عج٤َ ال اُز١ ًبُدغش ٌُٔبُٚ اُدغش رُي ًٝبٕ ٝاالٓزسبٕ االثزالء ٖٓ خغش ػ٠ِ اال ا٤ُٜب ٣ؼجشٕٝ

 طٞسح كظٞسرٚ ، زوْٜ ك٢ ٝاٌُشآخ أُٜ٘ح ػ٤ٖ ٝاالٓزسبٕ االثزالء رُي ًٝبٕ، ػ٤ِٚ اال اُد٘خ ا٠ُ ػجٞسْٛ

ٖ هلل كٌْ ، ٝاُ٘ؼٔخ اُشزٔخ ك٤ٚ ٝثبؽ٘ٚ ، ٝآزسبٕ اثزالء  االثزالء هطٞف ٖٓ رُد٠٘ ػظ٤ٔخ َّٝٓ٘خ خغ٤ٔخ ٗؼٔخ ِٓ

 .ٝاالٓزسبٕ

 (ػ٤ِْ ش٢ء ثٌَ ٝهللا هِجٚ ٣ٜذ ثبهلل ٣ئٖٓ ٖٝٓ هللا ثبرٕ اال ٓظ٤جخ ٖٓ أطبة ٝٓب: )رؼب٠ُ هبٍ

 ..رذاسع٘ب ك٢ ا٣٥خ ٛزٙ ع٘زذاسط هللا ثبرٕ ا٤ُّٞ

 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

ُِْي ػ٠ِ ٓبرا اشزِٔذ ٛزٙ ا٣٥بد ) ُٔ ُْ ب ك٢ِ األَْسِع َُُٚ ا َٓ َٝ اِد  َٝ ب َٔ ب ك٢ِ اُغَّ َٓ  ِ َِّ ٣َُغجُِّر هلِلَّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ ُذ  ْٔ َُْس َُُٚ ا َٝ

 ( ؟ ٔ َش٢ٍْء هَِذ٣ٌش )

ٛزٙ ا٣٥بد ] اٌُش٣ٔبد [ ، ٓشزٔالد ػ٠ِ خِٔخ ًث٤شح ٝاعؼخ، ٖٓ أٝطبف اُجبس١ اُؼظ٤ٔخ، كزًش ًٔبٍ 

أ٤ُٛٞزٚ رؼب٠ُ، ٝعؼخ ؿ٘بٙ، ٝاكزوبس خ٤ٔغ اُخالئن ا٤ُٚ، ٝرغج٤ر ٖٓ ك٢ اُغٔبٝاد ٝاألسع ثسٔذ سثٜب، ٝإٔ 

ٖٓ طلبد أٌُبٍ، ٝزٔذ ػ٠ِ ٓب أُِي ًِٚ هلل، كال ٣خشج ٓخِٞم ػٖ ٌِٓٚ، ٝاُسٔذ ًِٚ ُٚ، زٔذ ػ٠ِ ٓب ُٚ 

 أٝخذٙ ٖٓ األش٤بء، ٝزٔذ ػ٠ِ ٓب ششػٚ ٖٓ األزٌبّ، ٝأعذاٙ ٖٓ اُ٘ؼْ. 

 ٝهذسرٚ شبِٓخ، ال ٣خشج ػٜ٘ب ٓٞخٞد، كال ٣ؼدضٙ ش٢ء ٣ش٣ذٙ.

 

 إلٗغبٕ ؟ِن اُغٔٞاد ٝاألسع ثؼذ رًش خِن اخٓب ٓ٘بعجخ رًش 

األْسَع  ثبه٢ أُخِٞهبد، كوبٍ: )كِٔب رًش خِن اإلٗغبٕ أٌُِق أُؤٓٞس ا٢ُٜ٘ٔ، رًش خِن  َٝ اِد  َٝ ب َٔ ( َخََِن اُغَّ

 أ١: أخشآٜٔب، ] ٝخ٤ٔغ [ ٓب ك٤ٜٔب، كؤزغٖ خِؤٜب.

 

 ٤ًق ٣ٌٕٞ خِن اُغٔٞاد ٝاألسع ثبُسن ؟

َُْسنِّ  )  ( أ١: ثبُسٌٔخ، ٝاُـب٣خ أُوظٞدح ُٚ رؼب٠ُ.ثِب
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ٖٓ أزغٖ أُخِٞهبد طٞسح ؟

(  ْْ ًُ َس َٞ َٖ ُط ْْ كَؤَْزَغ ًُ َس َّٞ َط ٍْ كبإلٗغبٕ أزغٖ أُخِٞهبد َٝ ٣ِٞ ِٖ رَْو َٕ ك٢ِ أَْزَغ َْٗغب ( ًٔب هبٍ رؼب٠ُ: َُوَْذ َخَِْوَ٘ب اإِل

 طٞسح، ٝأثٜبٛب ٓ٘ظًشا.

 

 ٓب ٓ٘بعجخ رًش اإل٣ٔبٕ ثؼذ رًش ٖٓ أٌٗش اُجؼث ؟

ْٗضَ  ِس اَُِّز١ أَ اُُّ٘ٞ َٝ  ِٚ َسُعُِٞ َٝ  ِ ُ٘ٞا ثِبهللَّ ِٓ َٕ َخج٤ٌِش )كَآ ُِٞ َٔ ب رَْؼ َٔ ُ ثِ هللاَّ َٝ  ( .  8 َُْ٘ب 

ُٔب رًش رؼب٠ُ اٌٗبس ٖٓ أٌٗش اُجؼث، ٝإٔ رُي ] ْٜٓ٘ [ ٓٞخت ًلشْٛ ثبهلل ٝآ٣برٚ، أٓش ثٔب ٣ؼظْ ٖٓ اٌُِٜخ 

 ٝاُشوبء، ٝٛٞ اإل٣ٔبٕ ثبهلل ٝسعُٞٚ ًٝزبثٚ، ٝعٔبٙ هللا ًٗٞسا، كبٕ اُ٘ٞس ػذ اُظِٔخ، ٝٓب ك٢ اٌُزبة اُز١ أٗضُٚ

هللا ٖٓ األزٌبّ ٝاُششائغ ٝاألخجبس، أٗٞاس ٣ٜزذٟ ثٜب ك٢ ظِٔبد اُدَٜ أُذُٜٔخ، ٣ٝٔش٠ ثٜب ك٢ ز٘ذط ا٤َُِ 

اُج٤ْٜ، ٝٓب عٟٞ االٛزذاء ثٌزبة هللا، ك٢ٜ ػِّٞ ػشسٛب أًثش ٖٓ ٗلؼٜب، ٝششٛب أًثش ٖٓ خ٤شٛب، ثَ ال خ٤ش 

 ٝسعُٞٚ ًٝزبثٚ، ٣وزؼ٢ اُدضّ اُزبّ، ٝا٤ُو٤ٖ ك٤ٜب ٝال ٗلغ، اال ٓب ٝاكن ٓب خبءد ثٚ اُشعَ، ٝاإل٣ٔبٕ ثبهلل

َٕ َخج٤ٌِش  اُظبدم ثٜب، ٝاُؼَٔ ثٔوزؼ٠ رُي اُزظذ٣ن، ٖٓ آزثبٍ األٝآش، ٝاخز٘بة أُ٘ب٢ٛ ) ُِٞ َٔ ب رَْؼ َٔ ُ ثِ هللاَّ َٝ )

 ك٤دبص٣ٌْ ثؤػٔبٌُْ اُظبُسخ ٝاُغ٤ئخ. 

 

 ثؤ١ ش٢ء ٣سظَ اُلالذ ؟ 

ْٖ ٣ُ  كزًش رؼب٠ُ أعجبة رُي ثوُٞٚ: ) َٓ َٝ ِ ْٖ ثِبهللَّ ِٓ ب، شبٓال ُد٤ٔغ ٓب أٓش هللا ثبإل٣ٔبٕ ثٚ، )ْئ ًٓ  ( ] أ١: [ ا٣ٔبًٗب رب

َْ َطبًُِسب  َٔ ٣َْؼ ْٖ رَْسزَِٜب  ( ٖٓ اُلشائغ ٝاُ٘ٞاكَ، ٖٓ أداء زوٞم هللا ٝزوٞم ػجبدٙ. )َٝ ِٓ ُِْٚ َخَّ٘بٍد رَْدِش١  ٣ُْذِخ

َْٜٗبُس  ٙ األسٝاذ، ٝرسٖ ا٤ُٚ اُوِٞة، ٣ٌٕٝٞ ٜٗب٣خ ًَ ( ك٤ٜب ٓب رشز٤ٜٚ األٗلظ، ٝرِز األػ٤ٖ، ٝرخزبساأل

ُْ  ٓشؿٞة، ) َُْؼِظ٤ ُص ا ْٞ ُْلَ َٖ ك٤َِٜب أَثًَذا َرَُِي ا  ( .َخبُِِذ٣

 

 ُٔوظٞد ثبُٔظ٤جخ ؟ ٝٓب ٝظ٤لخ اُؼجذ اردبٙ أُظ٤جخ ؟ا ٓب

 

(  ِ ِٕ هللاَّ ِظ٤جٍَخ ااِل ثِبِْر ُٓ  ْٖ ِٓ ب أََطبَة  ( ٛزا ػبّ ُد٤ٔغ أُظبئت، ك٢ اُ٘لظ، ٝأُبٍ، ٝاُُٞذ، ٝاألزجبة، َٓ

ٝٗسْٞٛ، كد٤ٔغ ٓب أطبة اُؼجبد، كجوؼبء هللا ٝهذسٙ، هذ عجن ثزُي ػِْ هللا ] رؼب٠ُ [ ، ٝخشٟ ثٚ هِٔٚ، 

ال  ٝٗلزد ثٚ ٓش٤ئزٚ، ٝاهزؼزٚ زٌٔزٚ، ٝاُشؤٕ ًَ اُشؤٕ، َٛ ٣وّٞ اُؼجذ ثبُٞظ٤لخ اُز٢ ػ٤ِٚ ك٢ ٛزا أُوبّ، أّ

٣وّٞ ثٜب؟ كبٕ هبّ ثٜب، كِٚ اُثٞاة اُدض٣َ، ٝاألخش اُد٤َٔ، ك٢ اُذ٤ٗب ٝا٥خشح، كبرا آٖٓ أٜٗب ٖٓ ػ٘ذ هللا، 

كشػ٢ ثزُي، ٝعِْ ألٓشٙ، ٛذٟ هللا هِجٚ، كبؽٔؤٕ ُْٝ ٣٘ضػح ػ٘ذ أُظبئت، ًٔب ٣دش١ ُٖٔ ُْ ٣ٜذ هللا هِجٚ، 

سظَ ُٚ ثزُي ثٞاة ػبخَ، ٓغ ٓب ٣ذخش هللا ُٚ ٣ّٞ ثَ ٣شصهٚ اُثجبد ػ٘ذ ٝسٝدٛب ٝاُو٤بّ ثٔٞخت اُظجش، ك٤

٤ِْش ِزَغبٍة ٝػِْ ٖٓ ٛزا إٔ ٖٓ ُْ ٣ئٖٓ ثبهلل  ـَ ْْ ثِ َٕ أَْخَشُٛ بثُِشٝ ك٠َّ اُظَّ َٞ ب ٣ُ َٔ اُدضاء ٖٓ اُثٞاة ًٔب هبٍ رؼب٠ُ: اَِّٗ

هللا ا٠ُ  ػ٘ذ ٝسٝد أُظبئت، ثؤٕ ُْ ٣ِسع هؼبء هللا ٝهذسٙ، ثَ ٝهق ٓغ ٓدشد األعجبة، أٗٚ ٣خزٍ، ٣ٌِٝٚ

ٗلغٚ، ٝارا ًَٝ اُؼجذ ا٠ُ ٗلغٚ، كبُ٘لظ ٤ُظ ػ٘ذٛب اال اُدضع ٝاُِٜغ اُز١ ٛٞ ػوٞثخ ػبخِخ ػ٠ِ اُؼجذ، هجَ 

 ػوٞثخ ا٥خشح، ػ٠ِ ٓب كشؽ ك٢ ٝاخت اُظجش. 
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ِْجَُٚ  ) ِْٜذ هَ َ٣ ِ ْٖ ثِبهللَّ ِٓ ْٖ ٣ُْئ َٓ  ُٔشاد ثٜب ٖٓ ز٤ث ػّٔٞ اُِلع ؟ا ( ٓبَٝ

ثٜب ٖٓ ز٤ث اُؼّٔٞ اُِلظ٢، كبٕ هللا أخجش إٔ ًَ ٖٓ آٖٓ أ١: اإل٣ٔبٕ أُؤٓٞس ثٚ، ٖٓ اإل٣ٔبٕ ثبهلل ٝٓالئٌزٚ 

ًٝزجٚ ٝسعِٚ ٝا٤ُّٞ ا٥خش ٝاُوذس خ٤شٙ ٝششٙ، ٝطذم ا٣ٔبٗٚ ثٔب ٣وزؼ٤ٚ اإل٣ٔبٕ ٖٓ اُو٤بّ ثِٞاصٓٚ 

ُٚ ك٢ أزٞاُٚ ٝأهٞاُٚ، ٝأكؼبُٚ ٝك٢ ػِٔٚ  ٝٝاخجبرٚ، إٔ ٛزا اُغجت اُز١ هبّ ثٚ اُؼجذ أًجش عجت ُٜذا٣خ هللا

 ٝػِٔٚ. 

ٝٛزا أكؼَ خضاء ٣ؼط٤ٚ هللا ألَٛ اإل٣ٔبٕ، ًٔب هبٍ رؼب٠ُ ك٢ األخجبس: إٔ أُئ٤ٖ٘ٓ ٣ثجزْٜ هللا ك٢ اُس٤بح اُذ٤ٗب 

 ٝك٢ ا٥خشح. 

 ٓب ٛٞ أطَ اُثجبد؟

ٍِ اُثَّبثِِذ ك٢ِ  ٝأطَ اُثجبد: ثجبد اُوِت ٝطجشٙ، ٣ٝو٤٘ٚ ػ٘ذ ٝسٝد ًَ كز٘خ، كوبٍ: ٣ُثَجِّذُ  ْٞ ُْوَ ُ٘ٞا ثِب َٓ َٖ آ ُ اَُِّز٣ هللاَّ

ك٢ِ ا٥ِخَشِح كؤَٛ اإل٣ٔبٕ أٛذٟ اُ٘بط هِٞثًب، ٝأثجزْٜ ػ٘ذ أُضػدبد ٝأُوِوبد، ٝرُي ُٔب ٓؼْٜ  َٝ ٤َْٗب  َُْس٤َبِح اُذُّ ا

 ٖٓ اإل٣ٔبٕ. 

 

 ٓب ٓذاس اُغؼبدح ٝاُلالذ ؟

(  ٍَ ُعٞ أَِؽ٤ُؼٞا اُشَّ َٝ  َ أَِؽ٤ُؼٞا هللاَّ ( أ١: ك٢ آزثبٍ أٓشٛٔب، ٝاخز٘بة ٤ٜٜٗٔب، كبٕ ؽبػخ هللا ٝؽبػخ سعُٞٚ، َٝ

 ٓذاس اُغؼبدح، ٝػ٘ٞإ اُلالذ.

 

 ٤ًق ٣ٌٕٞ اإلػزٔبد ػ٠ِ هللا ؟

(  َٞ ُ ال اََُِٚ ااِل ُٛ َِ  ( أ١: ٛٞ أُغزسن ُِؼجبدح ٝاأل٤ُٛٞخ، كٌَ ٓؼجٞد عٞاٙ كجبؽَ، )هللاَّ ًَّ َٞ ٤َِْزَ ِ كَ َػ٠َِ هللاَّ َٝ

 ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٕ ا ( أ١: ك٤ِؼزٔذٝا ػ٤ِٚ ك٢ ًَ أٓش ٗبثْٜ، ٝك٤ٔب ٣ش٣ذٕٝ اُو٤بّ ثٚ، كبٗٚ ال ٣ز٤غش أٓش ٖٓ األٓٞس اال ُ٘ٞ

ثبهلل، ٝال عج٤َ ا٠ُ رُي اال ثبالػزٔبد ػ٠ِ هللا، ٝال ٣زْ االػزٔبد ػ٠ِ هللا، زز٠ ٣سغٖ اُؼجذ ظ٘ٚ ثشثٚ، ٣ٝثن ثٚ 

 .اُؼجذ ٣ٌٕٞ رًِٞٚ، كٌِٔب ه١ٞ اإل٣ٔبٕ ه١ٞ اُزًَٞ ك٢ ًلب٣زٚ األٓش اُز١ اػزٔذ ػ٤ِٚ ثٚ، ٝثسغت ا٣ٔبٕ

 

ْْ )) ٖٓ ٓبرا ٣سزس هللا رؼب٠ُ ػجذٙ أُئ٤ٖ٘ٓ  ك٢ هُٞٚ : ٌُ ا َُ ًّٝ ْْ َػُذ ًُ الِد ْٝ أَ َٝ  ْْ ٌُ اِخ َٝ ْٖ أَْص ِٓ  َّٕ ُ٘ٞا اِ َٓ َٖ آ َب اَُِّز٣ ٣َب أ٣َُّٜ

 َ َّٕ هللاَّ ِ لُِشٝا كَب ـْ رَ َٝ رَْظلَُسٞا  َٝ ْٕ رَْؼلُٞا  اِ َٝ  ْْ ٌْ )كَبْزَزُسُٝٛ َْ٘ذُٙ  ٗٔ  َؿلٌُٞس َسِز٤ ُ ِػ هللاَّ َٝ ْْ كِْزَ٘خٌ  ًُ الُد ْٝ أَ َٝ  ْْ ٌُ اُُ َٞ ْٓ ب أَ َٔ ( اَِّٗ

( ٌْ  ( .  ٘ٔ أَْخٌش َػِظ٤

ٛزا رسز٣ش ٖٓ هللا ُِٔئ٤ٖ٘ٓ، ٖٓ االؿزشاس ثبألصٝاج ٝاألٝالد، كبٕ ثؼؼْٜ ػذٝ ٌُْ، ٝاُؼذٝ ٛٞ اُز١ ٣ش٣ذ ُي 

ُ٘لظ ٓدجُٞخ ػ٠ِ ٓسجخ األصٝاج ٝاألٝالد، ك٘ظر رؼب٠ُ ػجبدٙ إٔ اُشش، ٝٝظ٤لزي اُسزس ٖٓٔ ٛزا ٝطلٚ، ٝا

رٞخت ُْٜ ٛزٙ أُسجخ االٗو٤بد ُٔطبُت األصٝاج ٝاألٝالد، ُٝٞ ًبٕ ك٤ٜب ٓب ك٤ٜب ٖٓ أُسزٝس اُششػ٢ ٝسؿجْٜ 

٤ُخ، ك٢ آزثبٍ أٝآشٙ، ٝروذ٣ْ ٓشػبرٚ ثٔب ػ٘ذٙ ٖٓ األخش اُؼظ٤ْ أُشزَٔ ػ٠ِ أُطبُت اُؼب٤ُخ ٝأُسبة اُـب

ٝإٔ ٣ئثشٝا ا٥خشح ػ٠ِ اُذ٤ٗب اُلب٤ٗخ أُ٘وؼ٤خ، ُٝٔب ًبٕ ا٢ُٜ٘ ػٖ ؽبػخ األصٝاج ٝاألٝالد، ك٤ٔب ٛٞ ػشس 

ػ٠ِ اُؼجذ، ٝاُزسز٣ش ٖٓ رُي، هذ ٣ْٞٛ اُـِظخ ػ٤ِْٜ ٝػوبثْٜ، أٓش رؼب٠ُ ثبُسزس ْٜٓ٘، ٝاُظلر ػْٜ٘ ٝاُؼلٞ، 

 كبٕ ك٢ رُي، ٖٓ أُظبُر ٓب ال ٣ٌٖٔ زظشٙ.
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ْٖ ٣َُٞم شُ ػ٠ِ ٓبرا  َٓ َٝ  ْْ ٌُ ْٗلُِغ ْٗلِوُٞا َخ٤ًْشا ألَ أَ َٝ أَِؽ٤ُؼٞا  َٝ ُؼٞا  َٔ اْع َٝ  ْْ ب اْعزَطَْؼزُ َٓ  َ رَّ َْٗلِغِٚ رذٍ ٛزٙ ا٣٥خ )كَبرَّوُٞا هللاَّ

َٕ ( ؟ ْلُِِسٞ ُٔ ُْ ُْ ا  كَؤَُُٝئَِي ُٛ

 ٣ؤٓش رؼب٠ُ ثزوٞاٙ، اُز٢ ٢ٛ آزثبٍ أٝآشٙ ٝاخز٘بة ٗٞا٤ٛٚ، ٣ٝو٤ذ رُي ثبالعزطبػخ ٝاُوذسح. 

كٜزٙ ا٣٥خ، رذٍ ػ٠ِ إٔ ًَ ٝاخت ػدض ػ٘ٚ اُؼجذ، أٗٚ ٣غوؾ ػ٘ٚ، ٝأٗٚ ارا هذس ػ٠ِ ثؼغ أُؤٓٞس، ٝػدض 

ارا » ٠ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: ػٖ ثؼؼٚ، كبٗٚ ٣ؤر٢ ثٔب ٣وذس ػ٤ِٚ، ٣ٝغوؾ ػ٘ٚ ٓب ٣ؼدض ػ٘ٚ، ًٔب هبٍ اُ٘ج٢ طِ

 .  «أٓشرٌْ ثؤٓش كؤرٞا ٓ٘ٚ ٓب اعزطؼزْ 

 ٣ٝذخَ رسذ ٛزٙ اُوبػذح اُششػ٤خ ٖٓ اُلشٝع، ٓب ال ٣ذخَ رسذ اُسظش.

 

 ؟ ٤ًٙق ٣ٌٕٞ شٌش هللا رؼب٠ُ ُؼجبد

 ٌْ ٌٌُٞس َز٤ِِ ُ َش هللاَّ ُ اَُّ٘بَٝ ْٞ ٣َُئاِخُز هللاَّ َُ َٝ ب رََشَى َػ٠َِ ( ال ٣ؼبخَ ٖٓ ػظبٙ، ثَ ٣ِٜٔٚ ٝال ٣ِٜٔٚ،  َٓ َغجُٞا  ًَ ب  َٔ َط ثِ

٠ًّٔ ٝهللا رؼب٠ُ شٌٞس ٣وجَ ٖٓ ػجبدٙ ا٤ُغ٤ش ٖٓ اُؼَٔ، ٣ٝدبص٣ْٜ َغ ُٓ  ٍَ ْْ ا٠َُِ أََخ ُشُٛ ْٖ ٣َُئخِّ ٌِ َُ َٝ ْٖ َداثٍَّخ  ِٓ ِْٜشَٛب   ظَ

رشى ػ٤ِٚ اٌُث٤ش ٖٓ األخش، ٣ٝشٌش رؼب٠ُ ُٖٔ رسَٔ ٖٓ أخِٚ أُشبم ٝاألثوبٍ، ٝٗبء ثبُزٌب٤ُق اُثوبٍ، ٖٝٓ 

 ش٤ئًب هلل، ػٞػٚ هللا خ٤ًشا ٓ٘ٚ.

 

 

 لمسبث بيبنيت:

 (:ٔ) آ٣خ

 اُؼض٣ض)ة رخزْ ُْ اُز٠ اُغٞس ثذا٣بد ك٠ اُزغج٤ر آ٣بد ٖٓ اُٞز٤ذح ٠ٛ اُزـبثٖ عٞسح ٖٓ األ٠ُٝ ا٣٥خ ك٠*

 (اُغبٓشائ٠ كبػَ.د) رُي؟ دالُخ كٔب( اُس٤ٌْ

 أٝ ا٣٥خ ك٢ آب ثٜٔب شج٤ٜبٕ أٝ اٌُش٣ٔبٕ اإلعٔبٕ ٛزإ اُس٤ٌْ اُؼض٣ض ك٤ٜب ٣ٌٕٞ ثبُزغج٤ر رجذأ اُز٢ اُغٞس ًَ

 اإلع٤ٖٔ ٛز٣ٖ ٖٓ رخِٞ ال اُغٞسح أٝ ٛزا ٗسٞ أٝ اُس٤ٌْ اُؼض٣ض ٣وٍٞ آب ثبُزغج٤ر رجذأ عٞسح ًَ اُغٞسح، ك٢

ِ  ٣َُغجِّرُ ) رؼب٠ُ ثوُٞٚ خزٔذ اُزـبثٖ عٞسح ك٢ ٝازذح آ٣خ اال اُس٤ٌْ اُؼض٣ض ب هلِلَّ ادِ  ك٢ِ َٓ َٝ ب َٔ ب اُغَّ َٓ  اأْلَْسعِ  ك٢ِ َٝ

ِْيُ  َُُٚ  ُٔ ُْ َُُٚ  ا ذُ  َٝ ْٔ َُْس َٞ  ا ُٛ َِّ  َػ٠َِ َٝ ُْ ) ثوُٞٚ اُغٞسح ٝخزْ( اُزـبثٖ( ٔ) هَِذ٣شٌ  َش٢ْءٍ  ًُ ٤ْتِ  َػبُِ ـَ ُْ اُشََّٜبَدحِ  ا َُْؼِض٣ضُ  َٝ  ا

 ُْ ٤ٌِ َُْس  ُٔبرا؟ ،(اُزـبثٖ( 8ٔ) ا

 ٗوض ػ٤ِٚ ٣ظٜش ال ٓغئ٤ُٝخ ػ٘ذٙ ٤ُظ شخض ًبٕ ارا ػبدح ٣ظٜش ٝاُزوض ٗوض ًَ ػٖ اُز٘ض٣ٚ ٛٞ اُزغج٤ر

 رغجن كبُؼضح اُسٌْ ا٠ُ ػضرٚ ٝاٗزٜذ ػض٣ضاً  ًبٕ ارا ٗوض ػ٤ِٚ ٣ظٜش زبًٔبً  أٝ ػض٣ضاً  أٝ زبًٔبً  ًبٕ ارا ٌُٖ

 ٣٘ضٙ ٛٞ ا٥خش٣ٖ ػ٠ِ اُؼ٤ت ك٤ٜٔب ٣ظٜش اُز٣ٖ األٓش٣ٖ ٛز٣ٖ ك٢ ٝرؼب٠ُ عجسبٗٚ سث٘ب كبرٕ اُسٌٔخ أٝ اُسٌْ

( اُس٤ٌْ اُؼض٣ض) ٣وٍٞ ٗلغٜب ا٣٥خ ثبُزغج٤ر رجذأ اُز٢ اُغٞس ًَ ُٝزُي ٝزٌٔزٚ ٝزٌٔٚ ػضرٚ ك٢ ٗوض ًَ ػٖ

 ك٢ أُِي ُٚ ارٕ أُِي ُٚ ٣ٌٕٞ إٔ اُؼضح ٝٓ٘ز٠ٜ ػضح ٝٛزٙ( أُِي ُٚ) ٝازذح آ٣خ ٝٛٞ أُؼ٠٘ ٛزا ك٢ ٓب أٝ

 ٝهذ اُس٤ٌْ اُؼض٣ض ثٔؼ٠٘ رظجر كبرٕ اُسٌٔخ ٖٓ( اُسٔذ ُٝٚ) أُِي ُٚ اُس٤ٌْ اُؼض٣ض ٛٞ أُؼب٢ٗ ٖٓ ٓؼ٠٘

ُْ ) رؼب٠ُ ثوُٞٚ اُغٞسح أ٠ٜٗ ٤ْتِ  َػبُِ ـَ ُْ اُشََّٜبَدحِ  ا َُْؼِض٣ضُ  َٝ ُْ  ا ٤ٌِ َُْس  (. اُزـبثٖ( 8ٔ) ا
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 كبػَ.د)ثزارٚ؟ ٓوظٞد ٛزا كَٜ أُؼبسع ثظ٤ـخ( ٣غجر) اُغٞس ثؼغ ٝك٢ أُبػ٢ ثظ٤ـخ( هلل عجّر*)

 (اُغبٓشائ٠

 عٞسح أ١ اُوشإٓ ًَ ك٢ ُِوزبٍ رًش ك٤ٜب ٣دش١ إٔ ثذ ال ٢أُبػ ثبُلؼَ( عجّر) ثـ رجذأ عٞسح ًَ أٗٚ ٗالزع

ِ  َعجَّرَ ) اُظق عٞسح. أثذاً  ُِوزبٍ رًش ك٤ٜب ٤ُظ( ٣غجر) ثـ ٝأُجذٝءح ُِوزبٍ رًش ك٤ٜب( عجّر) ثـ رجذأ ب هلِلَّ  ك٢ِ َٓ

ادِ  َٝ ب َٔ ب اُغَّ َٓ َٞ  اأْلَْسعِ  ك٢ِ َٝ ُٛ َُْؼِض٣ضُ  َٝ ُْ  ا ٤ٌِ َُْس َّٕ ( ٔ) ا َ  اِ َٖ  ٣ُِستُّ  هللاَّ َٕ  اَُِّز٣ ِٚ  ك٢ِ ٣ُوَبرُِِٞ ُْ َطلًّب َعج٤ِِِ ؤََّٜٗ ًَ  ٌٕ  ث٤َُ٘ب

ِ  َعجَّرَ ) اُسذ٣ذ عٞسح ك٢ ا٣٥خ ٛزٙ. اُوزبٍ رًش ك٤ٜب ٣دش١ إٔ ثذ ال( عجّر) ثـ رجذأ اُز٢ ًَ(( ٗ) َّْٓشُطٞصٌ  ب هلِلَّ َٓ 

ادِ  ك٢ِ َٝ ب َٔ اأْلَْسعِ  اُغَّ َٝ  َٞ ُٛ َُْؼِض٣ضُ  َٝ ُْ  ا ٤ٌِ َُْس ١ِٞ اَل (( )ٔ) ا ٌُْ ٣َْغزَ ٘ ِٓ  ْٖ ٖ أَٗلَنَ  َّٓ ِٓ  َِ ُْلَْزرِ  هَْج ََ  ا هَبرَ َُئِيَ  َٝ ْٝ ُْ  أُ  أَْػظَ

َٖ  َدَسَخخً  ِّٓ  َٖ ٖ أَٗلَوُٞا اَُِّز٣ هَبرَُِٞا ثَْؼذُ  ِٓ اّلً  َٝ ًُ َػذَ  َٝ َٝ  ُ ُُْسْغ٠َ٘ هللاَّ ُ  ا هللاَّ ب َٝ َٔ َٕ  ثِ ُِٞ َٔ  عٞسح ٛ٘بُي ٤ُظ(( ٓٔ) َخج٤ِشٌ  رَْؼ

 ٣زًش ُْ اال( ٣غجر) ثـ رجذأ اُوشإٓ ك٢ عٞسح ٛ٘بُي ٤ُٝظ ُِوزبٍ رًش ك٤ٜب ٣ٝدش١ اال( عجر) ثـ رجذأ اُوشإٓ ك٢

 ربس٣خ ك٢ خشٟ اُز١ ٣وبرِٞا، ال إٔ اُوزبٍ، ٣زشًٞا إٔ ٝأُغزوجَ اُسبػش ك٢ ُِ٘بط رٞخ٤ٚ ٛزا. اُوزبٍ ك٤ٜب

 ُِ٘بط، ُِؼوالء، ُِخِن، اُزٞخ٤ٚ ٛٞ ٣شبإٕٝ، ٓب ٣لؼِٕٞ اُ٘بط ٝدػب كؼَ ٓب كؼَ ز٤ٌْ رؼب٠ُ ٝهللا اُجشش٣خ

 أٗلغ ٛٞ ٝٓب اُزؼبٕٝ ا٠ُ ٣٘ظشكٞا ز٤برْٜ، ٣ٝؼ٤شٞا اُوزبٍ ٣زشًٞا إٔ ػ٤ِْٜ ٝاالعزوجبٍ اُسبٍ ك٢ أٗٚ ُِٔغ٤ِٖٔ

 اُوزبٍ ٣زًش ُْ ٝاالعزوجبٍ اُسبٍ ػ٠ِ ٣ذٍ أُؼبسع( ٣غجر) ٣وٍٞ ُٔب رٞخ٤ٚ ٛٞ. خ٤ش ٛٞ ٝٓب أخذٟ ٛٞ ٝٓب

 إٔ ث٤ْٜ٘، ك٤ٔب ٣زوبرِٞا ال إٔ اُوزبٍ، ٣زشًٞا إٔ ٝٓغزوجِْٜ زبػشْٛ ك٢ ُِخِن - أػِْ ٝهللا - رٞخ٤ٚ ٛٞ ًٝؤٗٔب

 رٛت ٓبػ٢ أُبػ٢ اُوزبٍ، ٖٓ ُْٜ أٗلغ ٛزا سزجخ، طذٝسْٛ رٌٕٞ إٔ ٣زسبدثٞا، إٔ ٣زسبٝسٝا، إٔ ٣زلبٛٔٞا،

 هبُذ ًٔب ٤ِ٣ن ال ٝاُوزبٍ ٤ِ٣ن ال ػٔب اُز٘ض٣ٚ: ٝاُزغج٤ر اُوزبٍ ث٤ٖ اُشاثؾ. ُؼجبدٙ رٞخ٤ٚ ًؤٗٚ( ٣غجر) ٌُٖ

َُ  هَبُُٞاْ ) أُالئٌخ ٖ ك٤َِٜب أَرَْدَؼ ٣َْغلِيُ  ك٤َِٜب ٣ُْلِغذُ  َٓ بء َٝ َٓ ُٖ  اُذِّ َْٗس ِذىَ  َُٗغجِّرُ  َٝ ْٔ ُٗوَذِّطُ  ثَِس ٍَ  َُيَ  َٝ ُْ  ا٢ِِّٗ هَب ب أَْػَِ  الَ  َٓ

 َٕ ٞ ُٔ  (.اُجوشح( ٖٓ) رَْؼَِ

ِ  ٣َغجَّرَ ) رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢( ٓب) رٌشاس دالُخ ٓب دالُخ ٓب*  ب هلِلَّ ادِ  ك٢ِ َٓ َٝ ب َٔ ب اُغَّ َٓ  عٞسح ك٢(( ٔ) اأْلَْسعِ  ك٢ِ َٝ

 (اُغبٓشائ٠ كبػَ.د)اُزـبثٖ؟

 ُْ ٝارا. األسع أَٛ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ ثؼذٛب كبٌُالّ( ٓب) ًّشس ارا. ًِٚ اُوشإٓ ك٢ اُزغج٤ر آ٣بد ك٢ ظبٛشح رٞخذ

 . آخش ش٢ء ػ٠ِ ٝاٗٔب سعاأل أَٛ ػ٠ِ ٤ُظ كبٌُالّ( ٓب) ٣ٌشس

ِ  َعجَّرَ ) رؼب٠ُ هبٍ اُسشش عٞسح ك٢ ب هلِلَّ ادِ  ك٢ِ َٓ َٝ ب َٔ ب اُغَّ َٓ َٞ  اأْلَْسعِ  ك٢ِ َٝ ُٛ َُْؼِض٣ضُ  َٝ ُْ  ا ٤ٌِ َُْس ( ٓب) ثزٌشاس(( ٔ) ا

ِ  ٣َُغجِّرُ ) اُزـبثٖ عٞسح ٝك٢ اُدٔؼخ عٞسح ٝك٢ اُظقّ  عٞسح ك٢ ًٝزُي. األسع أَٛ ػٖ اٌُالّ ثؼذٛب ٝخبء  هلِلَّ

ب ادِ  ك٢ِ َٓ َٝ ب َٔ ب اُغَّ َٓ ِْيُ  َُُٚ  اأْلَْسعِ  ك٢ِ َٝ ُٔ ُْ َُُٚ  ا ذُ  َٝ ْٔ َُْس َٞ  ا ُٛ َِّ  َػ٠َِ َٝ َٞ ( ٔ) هَِذ٣شٌ  َش٢ْءٍ  ًُ ْْ  اَُِّز١ ُٛ ٌُ ْْ  َخَِوَ ٌُ ْ٘ ِٔ بكِشٌ  كَ ًَ 

 ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ  ٌٖ ِٓ ْئ ُٓ  ُ هللاَّ ب َٝ َٔ َٕ  ثِ ُِٞ َٔ  ((.ٕ) ثَِظ٤شٌ  رَْؼ

 ك٢ ًٝزُي. رؼب٠ُ هللا ػٖ ٛٞ ٝاٗٔب األسع أَٛ ػٖ ثؼذٛب اٌُالّ ٤ُظ اُسذ٣ذ عٞسح ك٢ أخشٟ آ٣خ ك٢ ث٤٘ٔب

 (.ٕٗ)ٝ( ٔٗ)اُ٘ٞس عٞسح

 ٛزٙ ٖٓ أرسون ُْٝ اُزغج٤ر ٓوبّ ك٢ ٝٛزا. ك٤٘بً  هظذاً  ٓوظٞد اُوشآ٢ٗ ٝاُزؼج٤ش اُوشإٓ ك٢ ػبٓخ هبػذح ٛزٙ

 .ٓوبّ ؿ٤ش ك٢ اُوبػذح
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 (اُغبٓشائ٠ كبػَ.د)األسع؟ ػ٠ِ اُغٔٞاد هذّ ُٔبرا*

 ٓٞخٞد٣ٖ ٣ٌٞٗٞا ُْ األسع أَٛ ألٕ اُغٔبء أَٛ األسع؟ أَٛ أٝ اُغٔبء أَٛ عبثوبً  ٣غجر ًبٕ اُز٣ٖ ٖٓ أٝالً  

َٕ ) رغج٤سبً  أدّٝ ٛٞ ثٖٔ رغج٤سبً، أعجن ٛٞ ثٖٔ كجذأ آدّ خِن إٔ هجَ أطالً، ََ  ٣َُغجُِّسٞ َبسَ  ا٤َُِّْ اَُّٜ٘ َٕ  اَل  َٝ  ٣َْلزُُشٝ

 َٕ ََ  ٣َُغجُِّسٞ َبسَ  ا٤َُِّْ اَُّٜ٘ َٕ  اَل  َٝ ِٕ ( )األٗج٤بء( ٕٓ) ٣َْلزُُشٝ ِ جَُشٝا كَب ٌْ َٖ  اْعزَ َٕ  َسثِّيَ  ِػ٘ذَ  كَبَُِّز٣ َِ  َُُٚ  ٣َُغجُِّسٞ َبسِ  ثِب٤َُِّْ اَُّٜ٘ َٝ 

 ْْ ُٛ َٕ  اَل  َٝ ٞ ُٓ  رغج٤سبً، أدّٝ ٝألْٜٗ آدّ خِن هجَ اُزغج٤ر ك٢ أعجن ألْٜٗ اُغٔبء ثؤَٛ كجذأ( كظِذ( 8ٖ) ٣َْغؤَ

 .اُؼجبدح ٛزٙ ك٢ أدّٝ

 (:8) آ٣خ

 (اُغبٓشائ٠ كبػَ.د)؟(رؼِٕٔٞ ثٔب خج٤ش) ٝ( خج٤ش رؼِٕٔٞ ثٔب ٝهللا) رؼب٠ُ هُٞٚ ث٤ٖ اُلشم ٓب*

 طلبد ك٢ أٝ هِج٤خ أٓٞس ك٢ اُغ٤بم أٝ ًبُوِت ػَٔ ؿ٤ش ك٢ اإلٗغبٕ ػٖ ٣ٝزٌِْ اُؼَٔ ؿ٤ش ك٢ اُغ٤بم ًبٕ ارا

 ٝهللا) اُؼَٔ ٣وذّ اإلٗغبٕ ػَٔ ك٢ اُغ٤بم ًبٕ ارا. ػبّ خؾ ٛزا اُؼَٔ، ػ٠ِ اُخج٤ش طلخ ٣وذّ ٝخَ ػض هللا

 ٣وٍٞ ٝرؼب٠ُ عجسبٗٚ هللا ػٖ أٝ هِج٤خ أٓٞس ك٢ اُغ٤بم ًبٕ ٝارا اُخجشح ػ٠ِ اُؼَٔ ٣وذّ( خج٤ش رؼِٕٔٞ ثٔب

 : اُظٞسح رزؼر زز٠ أٓثِخ ٗؼشة(. رؼِٕٔٞ ثٔب خج٤ش)

( َْ َٖ  َصَػ لَُشٝا اَُِّز٣ َْ  ٣ُْجَؼثُٞا َُّٖ إَٔ ًَ َسث٢ِّ ث٠ََِ هُ َٝ  َّٖ َّْ  َُزُْجَؼثُ َّٕ  ثُ ب َُزَُ٘جَُّئ َٔ ْْ  ثِ ِْزُ ِٔ َرُِيَ  َػ ِ  َػ٠َِ َٝ ُ٘ٞا( 7) ٣َِغ٤شٌ  هللاَّ ِٓ ِ  كَآ  ثِبهللَّ

 ِٚ َسُعُِٞ سِ  َٝ اُُّ٘ٞ َُْ٘ب اَُِّز١ َٝ ُ  أََٗض هللاَّ ب َٝ َٔ َٕ  ثِ ُِٞ َٔ  ثبإلٗغبٕ ٣زؼِن ٓب رًش ألٗٚ كوذٓٚ اُؼَٔ رًش( اُزـبثٖ( 8) َخج٤ِش رَْؼ

ٞا) رؼب٠ُ هبٍ ز٤ٖ ك٢. اُؼَٔ كوذّ ٝػِٔٚ ُٔ أَْهَغ َٝ  ِ ْٜذَ  ثِبهللَّ ْْ  َخ ِٜ بِٗ َٔ ْٖ  أ٣َْ ْْ  َُئِ ْشرَُٜ َٓ َّٖ  أَ ٞا الَّ  هَُ ٤ََُْخُشُخ ُٔ  ؽَبَػخٌ  رُْوِغ

ْؼُشٝكَخٌ  َّٓ  َّٕ َ  اِ ب َخج٤ِشٌ  هللاَّ َٔ َٕ  ثِ ُِٞ َٔ  . اُخجشح كوذّ ػٔالً  ٤ُٝغذ هِج٢ أٓش اُ٘لبم( اُ٘ٞس( ٖ٘) رَْؼ

 اُؼَٔ ػٖ ٤ُظ اٌُالّ ًبٕ ٝارا اُخجش ػ٠ِ اُؼَٔ ٣وذّ اإلٗغبٕ ػَٔ ػٖ اٌُالّ ًبٕ ارا اُؼبٓخ اُوبػذح ٛزٙ

 .اُخجشح ٣وذّ ٝرؼب٠ُ عجسبٗٚ هللا ػ٠ِ اٌُالّ أٝ هِج٢ أٓش ك٢ ٝاٗٔب

 (:ٕٔ) آ٣خ

 كبػَ.د)ٝاُشعٍٞ؟ هللا ٝأؽ٤ؼٞا ٣شد أخشٟ ٝأز٤بٗبً  اُشعٍٞ ٝأؽ٤ؼٞا هللا أؽ٤ؼٞا أز٤بٗبً  اُوشإٓ ك٢ ٣شد ُٔبرا* 

 (اُغبٓشائ٠

 ٣دش١ ُْٝ اُغٞسح آ٣بد ك٢ ٝزذٙ هلل ٣ٌٕٞ كبُغ٤بم اُطبػخ ُلع ٣زٌشس ُْ ارا أٗٚ ٢ٛٝ ػبٓخ هبػذح اُوشإٓ ك٢

أَِؽ٤ُؼٞاْ ) ػٔشإ آٍ عٞسح ك٢ خبء ًٔب ا٤ُٚ اشبسح أ١ أٝ اُغ٤بم ك٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ اُشعٍٞ رًش  هللّاَ  َٝ

 ٍَ ُعٞ اُشَّ َٝ  ْْ ٌُ َٕ  ََُؼَِّ ٞ ُٔ  ك٤ٚ ُرًش هذ هطؼ٤بً  ك٤ٌٕٞ اُطبػخ ُلع رٌشس ُْ ارا أٗٚ ا٥خش ٝاألٓش{(. ٕٖٔ} رُْشَز

َب ٣َب) رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔب اُغ٤بم ك٢ اُشعٍٞ َٖ  أ٣َُّٜ ُ٘ٞاْ  اَُِّز٣ َٓ أَِؽ٤ُؼٞاْ  هللّاَ  أَِؽ٤ُؼٞاْ  آ َٝ  ٍَ ُعٞ ٢ُِ اُشَّ ْٝ أُ شِ  َٝ ْٓ ْْ  األَ ٌُ ٘  كَبِٕ ِٓ

 ْْ ُٝٙ  َش٢ْءٍ  ك٢ِ رََ٘بَصْػزُ ٍِ  هللّاِ  ا٠َُِ كَُشدُّ ُعٞ اُشَّ ْْ  إِ َٝ ٘زُ ًُ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ِّ  ثِبهلّلِ  رُْئ ْٞ َ٤ُْ ا ُٖ  َخ٤ْشٌ  َرُِيَ  ا٥ِخشِ  َٝ أَْزَغ ٣ِٝالً  َٝ
{ 9٘} رَؤْ

أَِؽ٤ُؼٞاْ )ٝ( اُ٘غبء أَِؽ٤ُؼٞاْ  هللّاَ  َٝ َٝ  ٍَ ُعٞ اْزَزُسٝاْ  اُشَّ ْْ  كَبِٕ َٝ ٤َُّْزُ َٞ ٞاْ  رَ ُٔ ب كَبْػَِ َٔ ُْجاَلَؽُ  َسُعَُِٞ٘ب َػ٠َِ أََّٗ ُٖ  ا ج٤ِ ُٔ ُْ { 9ٕ} ا

ِٖ  يَ ٣َْغؤََُُٞٗ )ٝ( أُبئذح ٍِ  َػ َِ  األَٗلَب ٍُ  هُ ِ  األَٗلَب ٍِ  هلِلّ ُعٞ اُشَّ أَْطُِِسٞاْ  هللّاَ  كَبرَّوُٞاْ  َٝ ْْ  َرادَ  َٝ ٌُ أَِؽ٤ُؼٞاْ  ث٤ِِْ٘ َسُعَُُٞٚ  هللّاَ  َٝ  إِ َٝ

٘زُْ ًُ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ َب ٣َب ٝ{ٔ} ُّٓ َٖ  أ٣َُّٜ ُ٘ٞاْ  اَُِّز٣ َٓ َسُعَُُٞٚ  هللّاَ  أَِؽ٤ُؼٞاْ  آ الَ  َٝ ا َٝ ْٞ َُّ َٞ ُْ٘ٚ  رَ ْْ  َػ أَٗزُ َٝ  َٕ ُؼٞ َٔ ( األٗلبٍ{ ٕٓ} رَْغ
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أَِؽ٤ُؼٞا)ٝ َٝ  َ أَِؽ٤ُؼٞا هللاَّ َٝ  ٍَ ُعٞ ْْ  كَبِٕ اُشَّ ٤َُّْزُ َٞ ب رَ َٔ ُْجاََلؽُ  َسُعَُِٞ٘ب َػ٠َِ كَبَِّٗ ُٖ  ا ج٤ِ ُٔ ُْ  خشٟ ٓب ٝٛزا( اُزـبثٖ{ ٕٔ} ا

 .ػبٓخ ًوبػذح ًِٚ اُوشإٓ ػ٤ِٚ

 

 الىصبيب العمليت:

 هللا كبرًش ُزا ٓ٘ي ثبهلل ٓؼشكخ أًثش اُدٔبد ٣ٌٕٞ ال . 

 اُخِوخ زغٖ ػ٠ِ هللا ٝازٔذ ٗلغي ك٢ رلٌش . 

 ّخِو٢ ػ٤ت ؿ٤ش ٖٓ هللا خِن رـ٤٤ش ٣سش . 

 ُٕشٌشا ٣٘غ٤ٚ ٢ٌُ ثبُ٘وض اإلٗغبٕ ٣زًش اُش٤طب . 

 َاُٞعٞعخ ػٖ ٝاٗزٚ ٣٘لغ ثٔب اُخِٞح ٝهذ ٗلغي اشـ . 

 ٌٓبٕ ًَ ك٢ هللا ساهت . 

 ا٤ُي اُ٘بظش٣ٖ إٔٛٞ هللا ردؼَ ال  . 

 ٍاالٗزٌبعبد أعجبة اُخِٞاد ٝٓؼظ٤خ اُثجبد أعجبة اُخِٞاد ؽبػخ:  اُو٤ْ اثٖ هب . 

 اُشر٣ِخ األخالم ػٖ ث٘لغي رشكغ . 

 اُؼَٔ ٣سجؾ كٜزا ْٜٓ٘ أػِْ أٗب ْٜٓ٘ أزغٖ أٗب اُ٘لظ ك٢ ثوٍٞ اُخل٢ اٌُجش ٖٓ اُسزس . 

 ثٚ كبسع ُي هذس ٝٓب هللا ػ٠ِ ٝرًَٞ ثبألعجبة خز . 

  ٖٓ ز٤برٚ ٝرزـ٤ش ك٤ٚ ٣ئثش ٓؼب٤ٗٚ ٝػشف اُوشإٓ هذس . 

 ( . اُوشإٓ ثشًخ اسصه٢٘ اُِْٜ)  ة ادع 

 اُوشإٓ ك٢ زِٜب ٝٓشبًَ أٓشاع ٖٓ ٓب٣ظ٤ج٘ب خ٤ٔغ  . 

 ثٚ ٝاُؼَٔ اُوشإٓ رالٝح ك٢ اخزٜذ . 

 ٍٞاُ٘بس ا٠ُ ثٜئالء ٣ٝزٛت اُد٘خ ٛئالء ٣ذخَ إٔ ٖٓ أػظْ ؿجٖ ال:  ز٤بٕ ثٖ ٓوبرَ ٣و. 

 ٝأًجش دسخبد أًجش ٝا٥خشح( ) ا٥خشٙ ػ٤ش اال ػ٤ش ال اُِْٜ)  هٍٞ اُذ٤ٗب ٖٓ ٣ؼدت ٓب سإ٣خ ػ٘ذ 

 ( . رلؼ٤ال

 اُ٘بس ٖٓ ٝاعزؼز اُد٘خ هللا ٍاعؤ . 

 ا٤ُو٤ٖ صاد اُظجش صاد ًِٔب . 

 ٍٞهللا ُوؼبء ٝاعزغِْ ٝاززغت كظجش ٝهذسٙ هللا ثوؼبء أٜٗب كؼِْ ٓظ٤جٚ أطبثزٚ ٝٓب:  ػجبط اثٖ ٣و 

 أٝ ٓ٘ٚ أخز ًبٕ ّ ػ٤ِٚ ٣خِق ٝهذ طبدهب ٣ٝو٤ٖ ِجٚه ك٢ ٛذٟ اُذ٤ٗب ٖٓ كبرٚ ٓب ٝػٞػٚ هِجٚ هللا ٛذٟ

 . خ٤ش

 ٖٓ ٚ( . ساخؼٕٞ ا٤ُٚ ٝإ هلل اٗب)  ثوٍٞ ك٤ِغزشخغ ٓظ٤جخ أطبثز 

 ٕأُئٖٓ ٣سشعبٕ ٝاُؼِْ اُوشآ . 

 ٝاُلالذ اُغؼبدح ٓذاس ٝسعُٞٚ هللا ؽبػخ . 

 هللا ٖٓ ٝاُٜذا٣خ اُزج٤ِؾ ػ٤ِي . 

 ثبُٜذا٣خ ُْٜ ٝادع األٝالد ٝخبطخ رذػْٞٛ ثٖٔ ٝاُشكن اُ٘ظ٤سخ . 
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 األػٔبٍ ٓذاس اإلخالص . 

 ا٤ُٜب ٝكٞػٜب أٓٞسى خ٤ٔغ ك٢ هللا ػ٠ِ اػزٔذ . 

 ٓؼظ٤خ أٝ اُشزْ هط٤ؼخ ػ٠ِ اُشخَ ٣سَٔ:  ٓدبٛذ هبٍ، ٝاُضٝخبد األٝالد ٖٓ أُئ٤ٖ٘ٓ هللا ززس 

 . ٣ط٤ؼٚ إٔ اال زجٚ ٓغ اُشخَ ٣غزط٤غ كال سثٚ

 ٖٓ هللا ػ٠ِ أخشْٛ اُز٣ٖ أ٣ٖ اُو٤بٓخ ٣ّٞ ٣٘بدٟ ز٤ث هللا ػ٠ِ شٙكؤخ ٝأطِر ػل٠ . 

 ًَ ػ٤ِٚ ٣ثبة ثٚ هبّ ٝٓب ػ٘ٚ ٣غوؾ كؼِٚ ػٖ اُؼجذ ػدض ٝاخت . 

 ُٖٗٞذ ُٔب:  هبٍ(  ٓغِٕٔٞ ٝأٗزْ اال رٔٞرٖ ٝال روبرٚ زن هللا اروٞا)  رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ خج٤ش ثٖ عؼ٤ذ ػ 

 ا٣٥خ ٛزٙ اُٚ كؤٗضٍ خجبْٜٛ ٝروشزذ ػشاه٤جْٜ ٝسٓذ زز٠ كوبٓٞا اُؼَٔ اُوّٞ ػ٠ِ اشزذ ا٣٥خ ٛزٙ

 (. اعزطؼزْٜ ٓب هللا كبروٞا)  أُغ٤ِٖٔ ػ٠ِ رخل٤لب

 اُو٤بٓخ ٣ّٞ طذهزٚ ظَ رسذ كبُٔغِْ اُ٘لوخ ٖٓ أًثش  

 ٕرُي ػ٠ِ ٣ض٣ذ ٝال(  ٗلغ٢ شر ه٢٘ اُِْٜ)  ٣ٝوٍٞ اٌُؼجخ زٍٞ ٣طٞف ػٞف ثٖ اُشزٖٔ ػجذ ًب  ،

 . أكؼَ ُْٝ أص٢ٗ ُْٝ أعشم ُْ ٗلغ٢ شر ٝه٤ذ ارا ا٢ٗ ُٚ كوبٍ اُثٞس١ عل٤بٕ كغؤُٚ

 ٕاُظذس اٗششاذ ٖٓ ٣دذ ٓب ٓغ ثذٗٚ أٝ أِٛٚ أٝ ُٝذٙ أٝ ٓبُٚ ك٢ اُخِق ٣دذ أٗلن ٖٓ ا . 

 

 :مع خىاتيمهب التغببن سىرةتنبسب فىاتح 

ِ  ٣َُغجِّرُ ) رجذأ    ب هلِلَّ ادِ  ك٢ِ َٓ َٝ ب َٔ ب اُغَّ َٓ ِْيُ  َُُٚ  اأْلَْسعِ  ك٢ِ َٝ ُٔ ُْ َُُٚ  ا ذُ  َٝ ْٔ َُْس َٞ  ا ُٛ َِّ  َػ٠َِ َٝ  ٝك٢(( ٔ) هَِذ٣شٌ  َش٢ْءٍ  ًُ

ُْ ) ا٥خش ٤ْتِ  َػبُِ ـَ ُْ اُشََّٜبَدحِ  ا َُْؼِض٣ضُ  َٝ ُْ  ا ٤ٌِ َُْس َٞ ) األ٠ُٝ ا٣٥خ ثؼذ. ٝخَ ػض ٝطلبرٚ هللا ك٢ ًِزبٛٔب(( 8ٔ) ا ُٛ 

ْْ  اَُِّز١ ٌُ ْْ  َخَِوَ ٌُ ْ٘ ِٔ بكِشٌ  كَ ًَ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ  ٌٖ ِٓ ْئ ُٓ  ُ هللاَّ ب َٝ َٔ َٕ  ثِ ُِٞ َٔ َٖ ) ًلشٝا اُز٣ٖ رًش ا٥خش ٝك٢(( ٕ) ثَِظ٤شٌ  رَْؼ اَُِّز٣ لَُشٝا َٝ ًَ 

ثُٞا زَّ ًَ َٖ  اَُّ٘بسِ  أَْطَسبةُ  أَُُٝئِيَ  ثِآ٣ََبرَِ٘ب َٝ ثِْئظَ  ك٤َِٜب َخبُِِذ٣ ِظ٤شُ  َٝ َٔ ُْ  ا٠ُ آٓ٘ٞا اُز٣ٖ ا٠ُ ثؼذٛب اٗزوَ ثْ(( ٓٔ) ا

ْٖ ) اُغٞسح خبرٔخ َٓ َٝ  ْٖ ِٓ ِ  ٣ُْئ ْٜذِ  ثِبهللَّ ِْجَُٚ  ٣َ ُ  هَ هللاَّ َٝ  َِّ ٌُ ٌْ  َش٢ْءٍ  ثِ أَِؽ٤ُؼٞا( ٔٔ) َػ٤ِِ َٝ  َ أَِؽ٤ُؼٞا هللاَّ َٝ  ٍَ ُعٞ ْٕ  اُشَّ ِ ْْ  كَب ٤َُّْزُ َٞ  رَ

ب َٔ ُْجاََلؽُ  َسُعَُِٞ٘ب َػ٠َِ كَبَِّٗ ُٖ  ا ج٤ِ ُٔ ُْ ُ ( ٕٔ) ا َٞ  ااِلَّ  اََُِٚ  اَل  هللاَّ َػ٠َِ ُٛ َٝ  ِ َِ  هللاَّ ًَّ َٞ ٤َِْزَ َٕ  كَ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َب ٣َب( ٖٔ) ا َٖ  أ٣َُّٜ ُ٘ٞا اَُِّز٣ َٓ  آَ

 َّٕ ْٖ  اِ ِٓ  ْْ ٌُ اِخ َٝ ْْ  أَْص ًُ اَلِد ْٝ أَ ا َٝ ًّٝ ْْ  َػُذ ٌُ َُ  ْْ ْٕ  كَبْزَزُسُٝٛ اِ رَْظلَُسٞا رَْؼلُٞا َٝ لُِشٝا َٝ ـْ رَ َٝ  َّٕ ِ َ  كَب ٌْ  َؿلُٞسٌ  هللاَّ ب( ٗٔ) َسِز٤ َٔ  اَِّٗ

 ْْ ٌُ اُُ َٞ ْٓ ْْ  أَ ًُ اَلُد ْٝ أَ ُ  كِْزَ٘خٌ  َٝ هللاَّ َْ٘ذُٙ  َٝ ٌْ َػظِ  أَْخشٌ  ِػ َ  كَبرَّوُٞا( ٘ٔ) ٤ ب هللاَّ َٓ  ْْ ُؼٞا اْعزَطَْؼزُ َٔ اْع أَِؽ٤ُؼٞا َٝ ْٗلِوُٞا َٝ أَ  َخ٤ًْشا َٝ

 ْْ ٌُ ْٗلُِغ ْٖ  أِلَ َٓ ِٚ  ُشرَّ  ٣ُٞمَ  َٝ ُْ  كَؤَُُٝئِيَ  َْٗلِغ ُٛ  َٕ ْلُِِسٞ ُٔ ُْ ْٕ ( ٙٔ) ا َ  رُْوِشُػٞا اِ ْْ  ٣َُؼبِػْلُٚ  َزَغً٘ب هَْشًػب هللاَّ ٌُ لِشْ  َُ ـْ َ٣ َٝ  ْْ ٌُ َُ 

 ُ هللاَّ ٌُٞسٌ  َٝ ٌْ  َش ُْ ( 7ٔ) َز٤ِِ ٤ْتِ  َػبُِ ـَ ُْ اُشََّٜبَدحِ  ا َُْؼِض٣ضُ  َٝ ُْ  ا ٤ٌِ َُْس  ك٢ ٝاهؼخ ًِٜب اُغٞسح. اُغٞسح آخش ا٠ُ(( 8ٔ) ا

 .ٝازذ ع٤بم

 

 

 

عٞسح اُزـبثٖ ٜٗب٣خ  
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الطالق ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

  ٘زٖ اٌسٛسح اٌىش٠ّخ ثسٛسح اٌطالق؛ ؽ١ش داسد ِؼظُ آ٠بد اٌسٛسح ؽٛي أؽىبَ اٌطالق ِٚب س١ّذ

٠زشرت ػ١ٍٗ ِٚب ٠زؼٍك ثٗ. وّب س١ّذ ثسٛسح إٌسبء اٌظغشٜ؛ الشزّبٌٙب ػٍٝ ثؼغ أؽىبَ إٌسبء، 

 ٚإٔظبفٙب ٌٙٓ.

 ط١ذ ِىبْ اٌزٛاسح فؼٍٙب: ػٓ ٚاصٍخ ثٓ ا٤سمغ سػٟ هللا ػٕٗ أْ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ لبي )أُػ

ٍذ ثبٌّفّظً(. ٚ٘زٖ  اٌسجغ، ٚأُػط١ذ ِىبْ اٌضثٛس اٌّئ١ٓ، ٚأُػط١ذ ِىبْ ا٦ٔغ١ً اٌّضبٟٔ، ٚفُؼِّ

 اٌسٛسح اٌىش٠ّخ ِٓ اٌسٛس اٌّفظً.

 .سٛسح اٌطالق سٛسح ِذ١ٔخ 

 ي ِؾٛس اٌشئ١سٟ: أؽىبَ اٌطالق ِٚب ٠زشرت ػ١ٍٗ، ِغ رمش٠ش ٘زٖ ا٤ؽىبَ ٚر١ٙئخ إٌفس ٌزمجٍٙب ٚاالِزضب

 ٌٙب.

  

 :مب قبلهبو المىبسبت بيه السىرة 

  أشبسد سٛسح اٌزغبثٓ إٌٝ ؽم١مخ االثزالء ِٚٛلف اٌّؤِٓ ِٕٗ، ٚٚاعجٗ ٔؾٖٛ، ٚإػذادٖ ٚر١ٙئزٗ ٌّب

٠طشأ ػ١ٍٗ ِٓ اثزالءاد. ٚعبءد سٛسح اٌطالق ِفظٍخ فٟ طٕف ِٓ طٕٛف اٌجالء ٚ٘ٛ أشّذ٘ب ػٍٝ 

ٚاٌٙغش ثؼذ اٌٛطبي، فغبءد ٘زٖ اٌسٛسح داػ١خ ِٓ اثزٍٟ ا٦ٔسبْ، فبٌطالق ٠ؼٕٟ اٌفشاق ثؼذ ػششح 

 ثبٌطالق إٌٝ اٌظجش ٚا١ٌم١ٓ ٚاٌشػب ٚاٌزمٝ ٚرف٠ٛغ ا٤ِش إٌٝ هللا ٚاالِزضبي ٤ٚاِشٖ.

  ٌّٓب ؽزس فٟ سٛسح اٌزغبثٓ ِٓ فزٕخ ا٤صٚاط، ث١ّٓ سج١الً ٌٍٕغبح ِٓ ٘زٖ اٌفزٕخ إرا اسزؾبٌذ اٌؼششح ث١

ٌُٚ ٠م١ّب ؽذٚد هللا، ِٚٓ صُ وبْ اٌطالق ٘ٛ اٌؾً ا٤خ١ش ٚاٌّخشط  ٍٛثّٙب،اٌضٚع١ٓ، ٌُٚ رزآٌف ل

 اٌفبطً ِٓ ٘زٖ اٌفزٕخ.

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 .ٓث١بْ ػبلجخ اٌّىزث١ٓ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح، ٚث١بْ ػبلجخ اٌّؤ١ِٕٓ فٟ اٌذاس٠ 

  لذسرٗ.خزّذ اٌسٛسربْ ثزؼظ١ُ هللا رؼبٌٝ ٚث١بْ إؽبؽخ ػٍّٗ ٚوّبي 

  ٟرىشس ا٤ِش ثزمٜٛ هللا رؼبٌٝ فٟ اٌسٛسر١ٓ اٌىش٠ّز١ٓ، ٚاٌزشغ١ت فٟ ا٠٦ّبْ ٚاٌؼًّ اٌظبٌؼ، ٚف

 اٌزىشاس رشس١خ ٚرمش٠ش ٚرزو١ش.
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 سورة الــــــطــــالق

 محبور السىرة:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 ( أؽىبَ اٌطالق. ثذأد اٌسٛسح اٌىش٠ّخ ثجؼغ ا٤ؽىبَ ٚاٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ ثبٌطالق ٖ – ٔا٠٢بد ِٓ )

 ِضً اٌطالق اٌسٕٟ، ٚؽمٛق اٌّطٍمبد.

 ( ا٤ؽىبَ اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌطالق. ٘زٖ ا٠٢خ ِزظٍخ ثّب لجٍٙب ِٓ ؽ١ش ث١بْ ِب ٠زؼٍك 7 – ٗا٠٢بد ِٓ )

ْ فٟ سٛسح اٌجمشح فٟٙ ِزّّخ ٌّب ٚسد ٕ٘بن، ثبٌطالق ِٓ أؽىبَ اٌؼذح، فؼالً ػّب ٚسد فٟ ٘زا اٌشؤ

 وّب رششذ ا٠٢بد إٌٝ ثؼغ ؽمٛق اٌّطٍمبد.

 ( ػجٌش ٚػظبٌد. عبءد ٘زٖ ا٠٢بد ِمشسح ٌّب سجمٙب ِٓ أؽىبَ فٟ اٌسٛسح اٌىش٠ّخ ٕٔ – 8ا٠٢بد )

ثج١بْ ِظ١ش ِٓ ػزب ػٓ أِش هللا ٚخبٌف ِٕٙظ هللا ٚػطًّ ششػزٗ رؼبٌٝ فجبء ثبٌٙالن ٚاٌخسشاْ فٟ 

 اٌذ١ٔب، ِغ ِب ٠ٕزظشٖ فٟ ا٢خشح ِٓ ػزاة شذ٠ذ، ٚفٟ ٘زا ِب ٠ذػٛ ٌٍزؤًِ ٚاالػزجبس ٚا٦لجبي ػٍٝ

 ششػخ هللا ٚاالِزضبي ٌٙب.

 

 :التمهيد

ؾّذهلل ٚاٌظالح ٚاٌسالَ ػٍٝ سسٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب ػٍّب ٚ٘ذٜ اٌ  ثسُ هللا

 ٚرمٝ..

 .ٚا٦خالص اٌجشوخ اسصلٕب اٌٍُٙ

 ػاللخ ِٓ إٌٙبئٟ ٌٍزؾشس فشطخ ٚرش٠ذ ٚاٌجمبء اٌظٍؼ ِؾبٚالد وً ٚرفشً، اٌضٚع١خ اٌؼششح رسزؾ١ً ػٕذِب

ًّ  ا٦سال١ِخ اٌشش٠ؼخ عبءد، فبشٍخ  (ثئؽسبْ رسش٠ؼ أٚ ثّؼشٚف إِسبن)إٌبعؼ اٌطالق ٚ٘ٛ، ٌزٌه ثؾ

 اٌزخط١ؾ ٚو١ف١خ اٌمشاس ػٍٝ اٌطشف١ٓ ثبرفبق رجذأ إٌبعؼ اٌطالق لٛاػذ أْ ث١ٕذ إٌج٠ٛخ ٚاٌسٕخ اٌىش٠ُ اٌمشآْ

 ِٓ ٚاٌزم١ًٍ اٌطالق آصبس ِغ اٌزؼبًِ ٚو١ف١خ، ٔفمخ أٚ سىٓ ِٓ سٛاء ا٤ثٕبء ٚعٛد ؽبي فٟ ثؼذٖ ِب ٌّشؽٍخ

 ٔظشٔب ٚإرا(ث١ٕىُ اٌفؼً رٕسٛا ٚال: )رؼبٌٝ لبي، اٌضٚع١ٓ أؽذ أٚ ا٤ثٕبء ِسزمجً فٟ رؤصش ال ؽزٝ ا٤ػشاس

 وّب ثب٦ؽسبْ ٠ٚزظف اٌضٚاط ٌطشفٟ عذ٠ذح ثذا٠خ ٠ىْٛ ؽ١ش االٔطالق ِؼب١ٔٗ فّٓ إ٠غبث١خ ٔظشح اٌطالق إٌٝ

 . ثئؽسبْ اٌزسش٠ؼ رؼبٌٝ هللا أِشٔب

 أْ أ١ّ٘خ ػٍٝ ِشذدا أطاللخ ٠ٚظجؼ، شمبلب ٠ىْٛ ال ؽزٝ اٌطالق ٚلغ ِب إرا اٌزضاِٙب اٌٛاعت اٌمٛاػذ أُ٘ ِٓ

 أُٔٙ ؽ١ش ا٤ثٕبء أِبَ ٚخبطخ، ١ٙ٠ٕٗ أٚ لذسٖ ِٓ ٠ٕمض ٚال خ١ش ثىً إال ا٢خش اٌضٚع١ٓ أؽذ ٠زوش ال

 اٌضٚاط رغبٖ سٍجٟ ِؼٕٝ رُٕ٘ٙ فٟ ٠شسخ ال أْ اٌُّٙ، ٠ٚفزشلب اص١ٕٓ ٠ٕسغُ ال أْ ِؼٕٝ ٠ٚفّٙٛا س١ىجشْٚ

 ...ٚاالسرجبؽ

 .   هللا ثزمٜٛ ٚسثطٙب ٚإٌفمخ اٌسىٓ ِٓ ثٙب اٌّزؼٍمخ ٚا٤ِٛس اٌطالق أؽىبَ ٌٕب رشسُ ا١ٌَٛ سٛسرٕب
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 سورة الــــــطــــالق

 :فىائد وأسئلت تدبريت

 و١ف ٠زُ اٌطالق ؟

ثؤْ ٠طٍمٙب صٚعٙب ٟٚ٘ ؽب٘ش، فٟ ؽٙش ٌُ ٠غبِؼٙب ف١ٗ، فٙزا اٌطالق ٘ٛ اٌزٞ رىْٛ اٌؼذح ف١ٗ ٚاػؾخ ث١ٕخ،  

ثخالف ِب ٌٛ ؽٍمٙب ٟٚ٘ ؽبئغ، فئٔٙب ال رؾزست رٍه اٌؾ١ؼخ، اٌزٟ ٚلغ ف١ٙب اٌطالق، ٚرطٛي ػ١ٍٙب اٌؼذح 

  ٠زج١ٓ ٚ   ال   ٠زؼؼ ثؤٞ ػذح رؼزذ.ثسجت رٌه، ٚوزٌه ٌٛ ؽٍمٙب فٟ ؽٙش ٚؽئ ف١ٗ، فئٔٗ ال ٠ؤِٓ ؽٍّٙب، فال

 

 ِب اٌؾىّخ ِٓ ا٤ِش ثئؽظبء اٌؼذح ؟

 

أِش رؼبٌٝ ثئؽظبء اٌؼذح، أٞ: ػجطٙب ثبٌؾ١غ إْ وبٔذ رؾ١غ، أٚ ثب٤شٙش إْ ٌُ رىٓ رؾ١غ، ١ٌٚسذ 

ؽبِال فئْ فٟ إؽظبئٙب أداء ٌؾك هللا، ٚؽك اٌضٚط اٌّطٍك، ٚؽك ِٓ س١زضٚعٙب ثؼذ،   ٚؽمٙب فٟ إٌفمخ 

ٛ٘ب   فئرا ػجطذ ػذرٙب، ػٍّذ ؽبٌٙب ػٍٝ ثظ١شح، ٚػٍُ ِب ٠زشرت ػ١ٍٙب ِٓ اٌؾمٛق، ِٚب ٌٙب ِٕٙب، ٚٔؾ

 ٚ٘زا ا٤ِش ثئؽظبء اٌؼذح، ٠زٛعٗ   ٌٍضٚط   ٌٍّٚشأح، إْ وبٔذ ِىٍفخ، ٚإال ف١ٌٍٛٙب.

 

َّٓ  أ٠ٓ رمؼٟ اٌضٚعخ اٌؼذح ؟ ٌّٚبر لبي ) ِٙ ْٓ ث١ُُٛرِ ِِ  َّٓ  (؟ال رُْخِشُعُٛ٘

(  َّٓ ِٙ ْٓ ث١ُُٛرِ ِِ  َّٓ  ( ِذح اٌؼذح، ثً ٠ٍضِٓ ث١ٛرٙٓ اٌزٞ ؽٍمٙب صٚعٙب ٟٚ٘ ف١ٙب.ال رُْخِشُعُٛ٘

 َٓ ال ٠َْخُشْع َٚ ( أٞ: ال ٠غٛص ٌٙٓ اٌخشٚط ِٕٙب، أِب إٌٟٙ ػٓ إخشاعٙب، ف٥ْ اٌّسىٓ، ٠غت ػٍٝ اٌضٚط )

 ٌٍضٚعخ ، ٌزىًّ ف١ٗ ػذرٙب اٌزٟ ٟ٘ ؽك ِٓ ؽمٛلٗ .

 

 أْ رخشط ؟ ِٚزٝ ٠ٕزٟٙ إٌٟٙ ؟ خٌؾى١ُ اٌضٚعٌّبرا ٔٙٝ اٌشبسع ا

 ٚأِب إٌٟٙ ػٓ خشٚعٙب، فٍّب فٟ خشٚعٙب، ِٓ إػبػخ ؽك اٌضٚط ٚػذَ طٛٔٗ.

 ٠ٚسزّش ٘زا إٌٟٙ ػٓ اٌخشٚط ِٓ اٌج١ٛد، ٚا٦خشاط إٌٝ رّبَ اٌؼذح.

 

 ِٓ ث١زٗ ؟ ح٠غٛص ٌٍضٚط إخشاط اٌّشأ ِٝز

ٍَخ  ج١َِّٕ ُِ َٓ ثِفَبِؽَشٍخ  ْْ ٠َؤْر١ِ ( أٞ: ثؤِش لج١ؼ ٚاػؼ، ِٛعت ٦خشاعٙب، ثؾ١ش ٠ذخً ػٍٝ أً٘ اٌج١ذ اٌؼشس )إاِل أَ

ِٓ ػذَ إخشاعٙب، وب٤رٜ ثب٤لٛاي ٚا٤فؼبي اٌفبؽشخ، ففٟ ٘زٖ اٌؾبي ٠غٛص ٌُٙ إخشاعٙب، ٤ٔٙب ٟ٘ اٌزٟ 

 رسججذ ٦خشاط ٔفسٙب، ٚا٦سىبْ ف١ٗ عجش ٌخبؽش٘ب، ٚسفك ثٙب، فٟٙ اٌزٟ أدخٍذ اٌؼشس ػٍٝ ٔفسٙب ،

 

 ٚاٌسىٕٝ ٌٍجبئٓ ؟ خرغت إٌفمً٘ 

 ٚأِب اٌجبئٓ، ف١ٍس ٌٙب سىٕٝ ٚاعجخ، ٤ْ اٌسىٓ رجغ ٌٍٕفمخ، ٚإٌفمخ رغت ٌٍشعؼ١خ دْٚ اٌجبئٓ.

 

 اٌؼذح ؟ ١خششٚػِِب اٌؾىّخ ِٓ 

ششع هللا اٌؼذح، ٚؽذد اٌطالق ثٙب، ٌؾىّخ ػظ١ّخ: فّٕٙب: أٔٗ ٌؼً هللا ٠ؾذس فٟ لٍت اٌّطٍك اٌشؽّخ ٚاٌّٛدح، 

ف١شاعغ ِٓ ؽٍمٙب، ٠ٚسزؤٔف ػششرٙب، ف١زّىٓ ِٓ رٌه ِذح اٌؼذح، أٚ ٌؼٍٗ ٠طٍمٙب ٌسجت ِٕٙب، ف١ضٚي رٌه 

 اٌسجت فٟ ِذح اٌؼذح، ف١شاعؼٙب الٔزفبء سجت اٌطالق. 
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 أٔٙب ِذح اٌزشثض، ٠ؼٍُ ثشاءح سؽّٙب ِٓ صٚعٙب. ِٚٓ اٌؾىُ: 

 

 ػٍٝ ٚعٗ اٌؼشاس؟ خً٘ ٠غٛص إِسبن اٌضٚع

 ػٍٝ ٚعٗ اٌؼشاس  ٚإسادح اٌشش ٚاٌؾجس، فئْ إِسبوٙب ػٍٝ ٘زا اٌٛعٗ، ال ٠غٛص.

 

 ِٓ اٌزٞ ٠زؼع ٠ٚطجك أؽىبَ هللا ؟

َِ ا٢ِخِش  اٌزٞ روشٔب ٌىُ ِٓ ا٤ؽىبَ ٚاٌؾذٚد )  ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ ُٓ ثِبهللَّ ِِ َْ ٠ُْؤ ْٓ َوب َِ  ِٗ ( فئْ ِٓ ٠ؤِٓ ثبهلل ٚا١ٌَٛ ٠َُٛػعُ ثِ

ا٢خش، ٠ٛعت ٌٗ رٌه أْ ٠زؼع ثّٛاػع هللا، ٚأْ ٠مذَ ٢خشرٗ ِٓ ا٤ػّبي اٌظبٌؾخ، ِب رّىٓ ِٕٙب، ثخالف 

ُ ِٛاػع هللا ٌؼذَ اٌّٛعت ٌزٌه، ِٓ رشؽً ا٠٦ّبْ ػٓ لٍجٗ، فئٔٗ ال ٠جبٌٟ ثّب ألذَ ػ١ٍٗ ِٓ اٌشش، ٚال ٠ؼظ

ٌّٚب وبْ اٌطالق لذ ٠ٛلغ فٟ اٌؼ١ك ٚاٌىشة ٚاٌغُ، أِش رؼبٌٝ ثزمٛاٖ، ٚأْ ِٓ ارمبٖ فٟ اٌطالق ٚغ١شٖ فئْ 

 هللا ٠غؼً ٌٗ فشًعب ِٚخشًعب.

 

 ٟ٘ ػذح ا١ٌبئسخ ٚاٌظغ١شح ؟ ِب

 فئْ ػذرٙب صالصخ أشٙش، عؼً ٌىً شٙش، ِمبثٍخ ؽ١ؼخ. 

 

 ؟ ٚاٌؾبًِ ؟  وُ ِذح اٌؼذح ٌٍؾبئغ

َّٓ صاَلصَخَ لُُشٍٚء. ِٙ ْٔفُِس َ َٓ ثِؤ طٍََّمَبُد ٠َزََشثَّْظ ُّ ٌْ ا َٚ  اٌالئٟ ٠ؾؼٓ، فزوش هللا ػذرٙٓ فٟ لٌٛٗ: 

َّٓ    ٚلٌٛٗ:   )  بِي أََعٍُُٙ َّ أُٚالُد ا٤ْؽ َّٓ  ( أٞ: ػذرٙٓ )َٚ ٍَُٙ ّْ َٓ َؽ ْْ ٠ََؼْؼ ( أٞ: ع١ّغ ِب فٟ ثطٛٔٙٓ، ِٓ أَ

 ؽ١ٕئز، ثب٤شٙش ٚال غ١ش٘ب.ٚاؽذ، ِٚزؼذد، ٚال ػجشح 

 

 ػٍٝ اٌؾبًِ ، ًٚ٘ ٠غت ػ١ٍٙب ا٦سػبع ؟ خالد إٌفمِب ؽب

 َّٓ ٍَُٙ ّْ َٓ َؽ َّٓ َؽزَّٝ ٠ََؼْؼ ِٙ ْٔفِمُٛا َػ١ٍَْ َ ًٍ فَؤ ّْ ( ٚرٌه ٤عً اٌؾًّ اٌزٞ فٟ ثطٕٙب، إْ وبٔذ ثبئًٕب، ٌٚٙب أُٚالِد َؽ

فئرا ٚػؼٓ ؽٍّٙٓ، فئِب أْ ٠شػؼٓ أٚالد٘ٓ ٌٚؾٍّٙب إْ وبٔذ سعؼ١خ، ِٕٚزٙٝ إٌفمخ ؽزٝ ٠ؼؼٓ ؽٍّٙٓ 

َّٓ  أٚ ال ) َّٓ أُُعَٛسُ٘ ُْ فَآرُُٛ٘ َٓ ٌَُى ْْ أَْسَػْؼ ِ ُْ  ( اٌّسّبح ٌٙٓ، إْ وبْ ِسّٝ، ٚإال فؤعش اٌّضً، )فَئ ُشٚا ث١ََُْٕى ِّ ْأرَ َٚ

ْؼُشٍٚف  َّ ؼخ ( أٞ: ١ٌٚؤِش وً ٚاؽذ ِٓ اٌضٚع١ٓ ِٚٓ غ١شّ٘ب ا٢خش ثبٌّؼشٚف، ٚ٘ٛ وً ِب ف١ٗ ِٕفثِ

ِٚظٍؾخ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح، فئْ اٌغفٍخ ػٓ االئزّبس ثبٌّؼشٚف، ٠ؾظً ف١ٗ ِٓ اٌشش ٚاٌؼشس، ِب ال ٠ؼٍّٗ 

إال هللا، ٚفٟ االئزّبس رؼبْٚ ػٍٝ اٌجش ٚاٌزمٜٛ، ِّٚب ٠ٕبست ٘زا اٌّمبَ، أْ اٌضٚع١ٓ ػٕذ اٌفشاق ٚلذ اٌؼذح، 

شبعش ٤عً إٌفمخ ػ١ٍٙب ٚػٍٝ اٌٌٛذ ِغ اٌفشاق، خظًٛطب إرا ٌٚذ ٌّٙب ٌٚذ فٟ اٌغبٌت ٠ؾظً ِٓ اٌزٕبصع ٚاٌز

 اٌزٞ فٟ اٌغبٌت ِب ٠ظذس إال ػٓ ثغغ، ٠ٚزؤصش ِٕٗ اٌجغغ شٟء وض١ش . 

 فىً ِّٕٙب ٠ؤِش ثبٌّؼشٚف، ٚاٌّؼبششح اٌؾسٕخ، ٚػذَ اٌّشبلخ ٚاٌّخبطّخ ، ٠ٕٚظؼ ػٍٝ رٌه. 

(  ُْ ْْ رََؼبَسْشرُ إِ ب ( ثؤْ ٌُ ٠زفمٛا ػٍٝ إسػبػٙب ٌٌٛذ٘ب، فٍزشَٚ َِ  ُْ زُ ّْ ُْ إَِرا َسٍَّ ػغ ٌٗ أخشٜ غ١ش٘ب فاَل ُعَٕبَػ َػ١ٍَُْى

ْؼُشِٚف ٚ٘زا ؽ١ش وبْ اٌٌٛذ ٠مجً صذٞ غ١ش أِٗ، فئْ ٌُ ٠مجً إال صذٞ أِٗ، رؼ١ٕذ ٦سػبػٗ، ٚٚعت  َّ ٌْ ُْ ثِب آر١َْزُ

اٌىش٠ّخ ِٓ  ػ١ٍٙب، ٚأعجشد إْ اِزٕؼذ، ٚوبْ ٌٙب أعشح اٌّضً إْ ٌُ ٠زفمب ػٍٝ ِسّٝ، ٚ٘زا ِؤخٛر ِٓ ا٠٢خ

ؽ١ش اٌّؼٕٝ، فئْ اٌٌٛذ ٌّب وبْ فٟ ثطٓ أِٗ ِذح اٌؾًّ، ١ٌس ٌٗ خشٚط ِٕٗ ، ػ١ٓ رؼبٌٝ ػٍٝ ١ٌٚٗ إٌفمخ، 

فٍّب ٌٚذ، ٚوبْ ٠ّىٓ أْ ٠زمٛد ِٓ أِٗ ِٚٓ غ١ش٘ب، أثبػ رؼبٌٝ ا٤ِش٠ٓ، فئرا وبْ ثؾبٌخ ال ٠ّىٓ أْ ٠زمٛد 
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ْٕفِْك  مٛرٗ، صُ لذس رؼبٌٝ إٌفمخ، ثؾست ؽبي اٌضٚط فمبي: )إال ِٓ أِٗ وبْ ثّٕضٌخ اٌؾًّ، ٚرؼ١ٕذ أِٗ ؽش٠مًب ٌ ُ١ٌِ

 ِٗ ْٓ َسَؼزِ ِِ  ( .ُرٚ َسَؼٍخ 

 

 َّٓ ُش ث١ََُْٕٙ ِْ ُي ا٤َ َّٓ ٠َزََٕضَّ ْضٍَُٙ ِِ َٓ ا٤َْسِع  ِِ َٚ اٍد  َٚ ب َّ ُ اٌَِّزٞ َخٍََك َسْجَغ َس َ ِب اٌذالئً فٟ ٘زٖ ا٠٢خ )هللاَّ َّْ هللاَّ ٛا أَ ُّ  ٌِزَْؼٍَ

 ًِّ ب ) َػٍَٝ ُو ًّ ٍْ ٍء ِػ ْٟ ًِّ َش َ لَْذ أََؽبؽَ ثُِى َّْ هللاَّ أَ َٚ ٍء لَِذ٠ٌش  ْٟ  ؟( . ٕٔ َش

 

أخجش   رؼبٌٝ   أٔٗ خٍك اٌخٍك ِٓ اٌسّبٚاد اٌسجغ ِٚٓ ف١ٙٓ ٚا٤سػ١ٓ اٌسجغ ِٚٓ ف١ٙٓ، ِٚب ث١ٕٙٓ، ٚأٔضي 

ٚوزٌه ا٤ٚاِش اٌى١ٔٛخ ا٤ِش، ٚ٘ٛ اٌششائغ ٚا٤ؽىبَ اٌذ١ٕ٠خ اٌزٟ أٚؽب٘ب إٌٝ سسٍٗ ٌززو١ش اٌؼجبد ٚٚػظُٙ، 

ٚاٌمذس٠خ اٌزٟ ٠ذثش ثٙب اٌخٍك، وً رٌه ٤عً أْ ٠ؼشفٗ اٌؼجبد ٠ٚؼٍّٛا إؽبؽخ لذسرٗ ثب٤ش١بء وٍٙب، ٚإؽبؽخ 

ػٍّٗ ثغ١ّغ ا٤ش١بء فئرا ػشفٖٛ ثؤٚطبفٗ اٌّمذسخ ٚأسّبئٗ اٌؾسٕٝ ٚػجذٖٚ ٚأؽجٖٛ ٚلبِٛا ثؾمٗ، فٙزٖ اٌغب٠خ 

 ٚػجبدرٗ، فمبَ ثزٌه اٌّٛفمْٛ ِٓ ػجبد هللا اٌظبٌؾ١ٓ، ٚأػشع ػٓ اٌّمظٛدح ِٓ اٌخٍك ٚا٤ِش ِؼشفخ هللا

 رٌه، اٌظبٌّْٛ اٌّؼشػْٛ.

 

 لمسبث بيبويت:

 (اٌسبِشائٝ فبػً.د)؟(أدسٜ إْ) ٚ( أدسٜ ال) ٚ( أدسٜ ِب) ث١ٓ اٌفشق ِب*

 أدسٞ ِب ٠ؼٕٟ اٌؾبي ػٍٝ ديّ ( ِب) ثـ اٌّؼبسع اٌفؼً ٔف١ذ إرا أٔٗ اٌّشٙٛس اٌّؼٍَٛ اٌذالٌخ ؽ١ش ِٓ اٌفشق

 ِطٍمخ ٚاالسزمجبي ٌٍؾبي ٟ٘ ٠مٛي إٌؾبح ِٓ لسُ ٌىٓ ٌالسزمجبي ٠خظظٛ٘ب إٌؾبح أوضش أدسٞ ال ا٢ْ،

 ٚأٔب إٌؾبح أوضش ػ١ٍٗ ٚ٘زا اٌّسزمجً ٔفٟ فٟ أخزبْ ٌٚٓ ال ٠مٛي ٚاٌضِخششٞ ثبالسزمجبي ٠خظظٛ٘ب ٚأوضشُ٘

ب) اٌمشآْ فٟ إٌؾبح ثؼغ ثٗ اسزذي ثّب ٚأسزذي ٚاالسزمجبي ٌٍؾبي رىْٛ أٔٙب أ١ًِ َِ  َٟ ٌُْْٙذُ٘ذَ  أََسٜ اَل  ٌِ ( ٕٓ) ا

ارَّمُٛاْ ) ؽبي،( رمٛي ِب أفُٙ ال أٔب) ؽبي،( إًٌّ ِبً  َٚ ْٛ  ٌالسزمجبي( اٌجمشح( 8ٗ) َش١ْئبً  َّْٔفسٍ  َػٓ َْٔفسٌ  رَْغِضٞ الَّ  ٠َ

 إْ( أر٘ت إْ. )ِّزذح فٟٙ اٌظٛد ثٗ ٠ّزذ ال ِطٍك ؽشف ٚا٤ٌف ثب٤ٌف ِٕز١ٙخ ٟ٘ خبطخ. ِطٍمخ إرْ فٟٙ

. ِشوجخ فٟٙ ٚفؼ١ٍخ اس١ّخ عٍّخ ف١ٙب ٌىٓ اٌؾبي رٕفٟ أٔٙب اٌىض١ش ف١ٙب ١ٌس( أر٘ت ٌسذ. )إٌؾبح ٠مٛي وّب ألٜٛ

ب ر٘جذ، ِب اٌّؼبسع، ٘زا( أر٘ت ٌُ) ّّ  I didn’t ثبالٔغ١ٍض٠خ ٔمٌٛٙب وٍٙب ر٘جذ، لذ ٌسذ ر٘جذ، إْ أر٘ت، ٌ

do ب) أطالً، اٌمسُ عٛاة( ِب) ٚاؽذح، ط١غخ ّّ  ٌُ ٔف١ٗ فؼٍذ لبي اٌفؼً ٔفٟ ثبة فٟ س١ج٠ٛٗ ثٙب ثذأ وّب اٌالَ( ٌ

ب ٔف١ٗ فؼً لذ فؼً، ِب ٔف١ٗ فؼً ٌمذ ٚهللا أفؼً، ّّ ّٓ  ٠فؼً، ٌ  ٘زٖ ٠فؼً، ٌٓ ٔف١ٗ ٠فؼً سٛف ٠فؼً، ال ٔف١ٗ ١ٌفؼٍ

 .دالٌخ ٌٙب ٚاؽذح ٚوً ِٛعٛدح إٌظٛص

 وّب ٚرؼبٌٝ سجؾبٔٗ هللا ٠شػٟ ال ِب وً رغٕت ٘ٛ اٌزمٜٛ ٠ٚزٛوً؟ ٠زك اٌفؼ١ٍٓ ث١ٓ ث١ب١ٔخ ٌّسخ ٕ٘بن ً٘

ّّش ِشٛوخ أسع فٟ سبس إرا إ١ٌٗ ٠سٟء ِب ا٦ٔسبْ ٠زغٕت  هللا ِؼظ١خ ٠زغٕت ِٓ أٞ هللا ٠زك فّٓ ٠ٚس١ش ٠ش

 ٠شػٟ ال ٌّب ٚرغٕت اٌمٍت فٟ خشٛع ٟ٘ ٚإّٔب خٛفبً  ١ٌس اٌزمٜٛ. ٚعً ػض هللا ٚإغؼبة ٚرؼبٌٝ سجؾبٔٗ

 خف  رسمطٗ، أْ رغٕت  ٠ؼٕٟ هللا إرك ، ٚعً ػض سثٗ ٠غؼت اٌزٞ ٘زا ٠زغٕت ا٦ٔسبْ. ٚرؼبٌٝ سجؾبٔٗ هللا

 ٘زا ٚإّٔب ثغؼبء ِغ خٛف ف١ٗ اٌزٞ ا٦ػز١بدٞ اٌخٛف ١ٌٚس ٚا١ٌٙجخ اٌخشٛع ِؼٕٝ اٌخٛف، ِؼٕٝ ف١ٙب ِٕٗ،

. اٌزمٜٛ فٟ ٠ٕغّغ وٍٗ ٚا٦سزؾ١بء ٚاٌخٛف اٌخش١خ. ِٕٗ ٚرسزؾٟ ٚرخشبٖ رؼبٌٝ هللا رؾت أٔذ ؽت، ِغ خٛف
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 سة ٠ب رمٛي رؼبٌٝ اٌٗ إٌٝ وٍٙب ؽ١بره ثؤِٛس رٍُمٟ ِزمٟ ٌٍّؼبطٟ ِزغٕت خبػغ خبشغ ٚأٔذ أٔه اٌزٛوً أِب

 ٔؾٓ ا٤ػٍٝ اٌّضً ٚهلل ٚو١ٍٟ وٓ أٔذ ٌىٓ أدسٞ ال أٔغؼ ال أٚ أٔغؼ ا٤سجبة لذِذ ٚأٔب أٔذ ا٤ِش ٘زا رٌّٛٝ

 و١ف س١ؼبٍِه، و١ف ٔفسه ِمبَ ٠ىْٛ ػٕذِب ٚرؼبٌٝ سجؾبٔٗ ثبهلل رظٓ فّب ٔفسٟ ِمبَ ف١مَٛ ٚو١ٍٟ فالْ ٔمٛي

 .٠م١ٕبً  ٌه خ١ش ف١ٗ ٘ٛ ٌىٓ أرٜ ف١ٗ  أٔٗ ظب٘شٖ فٟ ٠جذٚ ِب ؽزٝ خ١ش ٌه ٠خزبس ِب وً شه ٚال ٌه؟ س١خزبس

 ِب ِخشط ٕ٘بن س١ىْٛ. اٌّؼٍَٛ اٌّخشط ٌٗ ٠غؼً ٠مً ٌُ ِخشط؟ أٞ ػٍٝ ٌٍذالٌخ ٘ٛ ً٘( ِخشط) وٍّخ رٕى١ش

َّْ  َوالَّ  لَبيَ )  ِٛسٝ لبي وّب ِخشط ٕ٘بن ا١ٌم١ٓ عٗ ػٍٝ ٌىٓ ٔذسٞ ال اٌّخشط؟ ٘زا َٟ  إِ ِؼ ِٓ  َسثِّٟ َِ ِْٙذ٠  َس١َ

 ا٠٢خ فٟ( وال) وٍّخ. اٌخالص ؽش٠ك إٌٝ ٠ٚٙذ٠ٕٟ س١ٛعٕٟٙ رؼبٌٝ هللا ٠م١ٕبً  ٘ٛ ٌٚىٓ و١ف ٠ذسٞ ال((  ٕٙ)

َؽ١َْٕب) :لبي اٌجذا٠خ فٟ اسزؼًّ؟ و١ف اٌمشآْ إٌٝ ٚأظش سدع وٍّخ ْٚ أَ َٛسٝ إٌَِٝ َٚ ُِ  ْْ ُْ  ثِِؼجَبِدٞ أَْسشِ  أَ َْ  إَُِّٔى زَّجَُؼٛ ُِ 

َٛسٝ أَْطَؾبةُ  لَبيَ ) لبٌٛا ٌّب ٌىٓ ٌم١ّزُٙ سفغٍ (( ٕ٘) َْ  إَِّٔب ُِ ْذَسُوٛ ُّ  أطؾبة) ٚلبي سرجخ ٔضٌٛا(( ٔٙ) ٌَ

 ٚطٍٛا ٌّب ٌىٓ اٌّؤ١ِٕٓ ُ٘ وبٔٛا ٤ُٔٙ ٌم١ّزُٙ سفغٌ ( ثؼجبدٞ أسش) لبي اٌجذا٠خ فٟ. ػجبدٞ ٠مً ٌُٚ( ِٛسٝ

  ِٛسٝ طؾجخ إٌٝ هللا ػجٛد٠خ ِٓ سرجخ أٔضٌُٙ اٌشه ٚ٘زا( ٌّذسوْٛ إٔب) لبٌٛا شه ػٕذُ٘ طبس اٌجؾش

 .ػجبدٞ ٠مً ٌُٚ( ِٛسٝ أطؾبة) رؼبٌٝ فمبي هللا ٚػجبد ِٛسٝ أطؾبة ث١ٓ شزبْ ٌٚىٓ ػب١ٌخ سرجخ ٟٚ٘

 (:ٙ)-(ٗ) آ٠خ

 (اٌسبِشائٝ فبػً.د)؟ اٌىش٠ُ اٌمشآْ فٟ( ا٣ٌرٟ)ٚ( ٚا٣ٌئٟ) وٍّزٟ ث١ٓ اٌج١ب١ٔخ إٌبؽ١خ ِٓ اٌفشق ِب*

 رف١ذ اٌزٟ ا٠٢بد فٟ اٌٍفع ٘زا اسزخذَ ٚلذ اٌزؼت أٚ ا٣ٌء ِٓ ِشزمخ ٟٚ٘ ِزخظظخ ٌفظخ ٟ٘ ا٣ٌئٟ ٌفع

 . ػبَ ٌفع فٙٛ( ا٣ٌرٟ) ٌفع أِب(. اٌّؾ١غ ِٓ ٠ئسٓ ٚا٣ٌئٟ: )رؼبٌٝ لٌٛٗ فٟ اٌؾ١غ فٟ وّب ٌٍٕسبء اٌزؼت

ئِٟ*) اٌالَّ َٚ  ُْ ٌَ  َٓ اَلدُ  ٠َِؾْؼ ْٚ أُ بيِ  َٚ َّ َّٓ  ا٤َْْؽ َٓ  أَْ أََعٍُُٙ َّٓ  ٠ََؼْؼ ٍَُٙ ّْ إِْ( )ا٤ؽالق( ٗ) َؽ َٚ  َّٓ ًٍ  أُٚاَلدِ  ُو ّْ  فَؤَٔفِمُٛا َؽ

 َّٓ ِٙ َٓ  َؽزَّٝ َػ١ٍَْ َّٓ  ٠ََؼْؼ ٍَُٙ ّْ  (اٌسبِشائٝ فبػً.د)ٚاٌؾًّ؟ ا٤ؽّبي ث١ٓ اٌفشق ِب( اٌطالق( ٙ) َؽ

 ٔمشأ. ِؽًّ ٠سّٝ اٌظٙش ػٍٝ ِٚب َؽًّ ٠سّٝ اٌجطٓ فٟ ِب َؽًّ عّغ ا٤ؽّبي. ِفشد ٚؽًّ عّغ ا٤ؽّبي

ئِٟ) اٌّطٍمبد ػٓ ٠زىٍُ ا٠٢ز١ٓ اٌالَّ َٚ  َٓ َٓ  ٠َئِْس ِؾ١غِ  ِِ َّ ٌْ ٓ ا ِِ  ُْ ِْ  َِّٔسبئُِى ُْ  إِ َّٓ  اْسرَْجزُ رُُٙ ئِٟ أَْشُٙشٍ  صاََلصَخُ  فَِؼذَّ اٌالَّ َٚ  ُْ ٌَ 

 َٓ اَلدُ  ٠َِؾْؼ ْٚ أُ بيِ  َٚ َّ َّٓ  ا٤َْْؽ َٓ  أَْ أََعٍُُٙ َّٓ  ٠ََؼْؼ ٍَُٙ ّْ َِٓ َؽ َ  ٠َزَّكِ  َٚ ُ  ٠َْغَؼً هللاَّ ٌَّٗ  ْٓ ِشِٖ  ِِ ِْ  ٕ٘ب( اٌطالق( ٗ) ٠ُْسًشا أَ

َّٓ ) أؽّبي، ْٓ  أَْسِىُُٕٛ٘ ٓ َسَىٕزُُ َؽ١ْشُ  ِِ ِِّ  ُْ ْعِذُو اَل  ُٚ َٚ  َّٓ ُ٘ٚ َّٓ  ٌِزَُؼ١ِّمُٛا رَُؼبسُّ ِٙ إِْ َػ١ٍَْ َٚ  َّٓ ّْ  أُٚاَلدِ  ُو  فَؤَٔفِمُٛا ًٍ َؽ

 َّٓ ِٙ َٓ  َؽزَّٝ َػ١ٍَْ َّٓ  ٠ََؼْؼ ٍَُٙ ّْ ْْ  َؽ ِ َٓ  فَئ ُْ  أَْسَػْؼ َّٓ  ٌَُى َّٓ  فَآرُُٛ٘ ُشٚا أُُعَٛسُ٘ ِّ ْأرَ ْؼُشٚفٍ  ث١ََُْٕىُ َٚ َّ إِْ ثِ َٚ  ُْ  فََسزُْشِػغُ  رََؼبَسْشرُ

اَلدُ . )ا٠٢بد س١بق ٘زا( اٌطالق( ٙ) أُْخَشٜ ٌَُٗ  ْٚ أُ بيِ  َٚ َّ َّٓ  ا٤َْْؽ َٓ  أَْ أََعٍُُٙ َّٓ  ٠ََؼْؼ ٍَُٙ ّْ  أٚالد رخزٍف ً٘( َؽ

 : ثؤِش٠ٓ رخزٍف رخزٍف، ثؼذ٘ب اٌزٟ ا٠٢خ أِب. اٌمبػذح ػ١ٍٙٓ رسشٞ وٍٙٓ رخزٍف، ال اٌؾىُ؟ فٟ ا٤ؽّبي

ٓ َسَؼخٍ  ُرٚ ١ٌُِٕفِكْ ) اٌضٚط لذسح ثؾست ٚا٦ٔفبق ا٦ٔفبق ٘زا أٚالً  ِِّ  ِٗ ٓ َسَؼزِ َِ ِٗ  لُِذسَ  َٚ ١ٍُْٕفِكْ  ِسْصلُُٗ  َػ١ٍَْ ب فَ َّّ ُ  آرَبُٖ  ِِ  هللاَّ

 إرْ رشػغ، ال أٚ رشػغ رٛافك، ال أٚ رٛافك ا٦سػبع ؽ١ش ِٓ ٚاؽذح ثؾبٌخ ٌسٓ ٘ٓ إرْ( اٌطالق( 7)

ٓ) اٌضٚط ثؾبٌخ ِشرطجخ اٌضب١ٔخ. اٌغ١ّغ رشًّ ػبِخ فٟٙ ا٤ٌٚٝ أِب ثؤِش٠ٓ ِشرجطخ اٌضب١ٔخ اٌؾبٌخ َِ ِٗ  لُِذسَ  َٚ  َػ١ٍَْ

 أٚ ا٤ٌٚٝ ا٤وضش أ٠ٙب ِخزٍف١ٓ، ثؾى١ّٓ ِزؼٍمخ ا٦سػبع، ٚغ١ش ا٦سػبع فٟ اٌضٚعخ ثشغجخ ِٚشرجطخ( ِسْصلُُٗ 

اَلدُ ) ثبٌغّغ عبء إرْ ٚأػُ ٚأشًّ أوضش ا٤ٚي اٌؾىُ اٌضبٟٔ؟ اٌؾىُ أٚ ا٤ٚي اٌؾىُ اٌضب١ٔخ؟ ْٚ أُ بيِ  َٚ َّ  ١ٌس( ا٤َْْؽ

 .طبؽجبد ثّؼٕٝ أٚالد. اخزالف ف١ٙب اٌضب١ٔخ ث١ّٕب اخزالف ف١ٙب
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 سورة الــــــطــــالق

 .ؽٍّٙٓ؟ ٠ؼؼٓ اٌالرٟ أٔٙٓ ٔفُٙ ٠غؼٍٕب أال( ؽًّ أٚالد( )أؽّبي أٚالد) اٌزشو١ت ٘زا ِٓ اٌّفَٙٛ اٌّؼٕٝ

 رغ١شد ا٤ؽىبَ رغ١شد ٌّب( ؽًّ أٚالد) ِخزٍفخ اٌضب١ٔخ أِب أثذاً، ػٕٙب ٚاؽذح رزخٍف ال اٌغ١ّغ ٠شًّ ا٤ٌٚٝ

 .ألً ٚأطجؾذ اٌظ١غخ

 أ٠ؼبً؟ اٌغّغ ِؼٕٝ ِٕٙب ٔفُٙ أال( ؽًّ أٚالد)

 ٚاخزبس ا٦فشاد اخزبس ٌّبرا ٚا٦فشاد، اٌغّغ فٟ االسزؼّبي الؽع ٌىٓ ػٍُ أٌٟٚ ِضً عّغ( أٚالد) ؽجؼبً 

 فٟ اٌضٚعخ ٚسغجخ اٌضٚط سؼخ ِخزٍف١ٓ ثؤِش٠ٓ ِشرجطخ ٤ٔٙب ألً لطؼبً  اٌضب١ٔخ إٌسج١خ، اٌمٍخ ػٍٝ اٌغّغ؟

 ِشاػبح ثبة ِٓ ٚ٘زٖ ٚاٌمٍخ اٌىضشح ٠شًّ إرْ اٌغ١ّغ ٠شًّ ا٤ٌٚٝ فٟ وٍٙب، ٠شٍّٙب ا٤ٌٚٝ ا٦سػبع،

 .اٌؾبي ٌّمزؼٝ اٌىالَ ِطبثمخ اٌس١بق،

 (:7) آ٠خ

ُ  ٠َُىٍِّفُ  اَل ) ث١ٓ اٌفشق ِب* ب إاِلَّ  َْٔفًسب هللاَّ ُ  ٠َُىٍِّفُ  اَل ) ٚث١ٓ اٌطالق،( آَرَبَ٘ب َِ ْسَؼَٙب إاِلَّ  َْٔفًسب هللاَّ  ؽسبَ.د)اٌجمشح؟( ُٚ

 (إٌؼ١ّٝ

ُ  ٠َُىٍِّفُ  اَل ) ػِّٛبً  اٌزىب١ٌف ػٍٝ رزىٍُ وبٔذ ا٤ٌٚٝ ا٠٢خ. ٚاػؾبً  اٌسجت سٕغذ ا٠٢ز١ٓ فٟ ٔظشٔب ٌٛ  إاِلَّ  َْٔفًسب هللاَّ

ْسَؼَٙب ب ٌََٙب ُٚ َػ١ٍََْٙب َوَسجَذْ  َِ ب َٚ َب اْوزََسجَذْ  َِ ْْ  رَُؤاِخْزَٔب اَل  َسثَّٕ ْٚ  َِٔس١َٕب إِ َب أَْخطَؤَْٔب أَ اَل  َسثَّٕ َٚ  ًْ ِّ ب إِْطًشا َػ١ٍََْٕب رَْؾ َّ  َو

ٍْزَُٗ  َّ َٓ  َػٍَٝ َؽ ْٓ  اٌَِّز٠ َب لَْجٍَِٕب ِِ اَل  َسثَّٕ ٍَْٕب َٚ ِّّ ب رَُؾ ِٗ  ٌََٕب ؽَبلَخَ  اَل  َِ اْػفُ  ثِ اْغفِشْ  َػَّٕب َٚ َٕب ٌََٕب َٚ ّْ اْسَؽ ْٔذَ  َٚ اَلَٔب أَ ْٛ ُْٔظْشَٔب َِ  فَب

َِ  َػٍَٝ ْٛ ٌْمَ َٓ  ا ٌَْىبفِِش٠  ػًّ ٚإرا ٌٗ ٠ىْٛ خ١شاً  ػًّ إرا. اٌؼًّ ٚفٟ اٌؾ١بح أِٛس ٚفٟ اٌزىب١ٌف فٟ(( 8ٕٙ) ا

 وستٌ  فٙٛ( اوزسجذ ِب ٚػ١ٍٙب اوزسجذ ِب ٌٙب) ٚعً ػض هللا فمبي اٌزىب١ٌف ػَّٛ فٟ ٚ٘زا ػ١ٍٗ ٠ىْٛ سٛءاً 

 .ٚإوزسبة

ْٕفِكْ ) اٌضب١ٔخ ا٠٢خ ٌىٓ ْٓ  َسَؼخٍ  ُرٚ ١ٌُِ ِِ  ِٗ ْٓ  َسَؼزِ َِ ِٗ  لُِذسَ  َٚ ْٕفِكْ  ِسْصلُُٗ  َػ١ٍَْ ُ١ٍْ ب فَ َّّ ُ  آَرَبُٖ  ِِ ُ  ٠َُىٍِّفُ  اَل  هللاَّ ب إاِلَّ  َْٔفًسب هللاَّ  آَرَبَ٘ب َِ

 ًُ ُ  َس١َْغَؼ  آرب٘ب ِب أٞ اٌّبي ػٍٝ اٌىالَ ا٠٢خ س١بق فٟ ٕٔظش ٌّب. ا٦ػطبء ٘ٛ ا٠٦زبء(( 7) ٠ُْسًشا ُػْسشٍ  ثَْؼذَ  هللاَّ

ْٕفِكْ ) ِبي ِٓ ْٓ  َسَؼخٍ  ُرٚ ١ٌُِ ِِ  ِٗ ْٓ  َسَؼزِ َِ ِٗ  لُِذسَ  َٚ ْٕفِكْ  ِسْصلُُٗ  َػ١ٍَْ ُ١ٍْ ب فَ َّّ ُ  آَرَبُٖ  ِِ ُ  ٠َُىٍِّفُ  اَل  هللاَّ ب إاِلَّ  َْٔفًسب هللاَّ ًُ  آَرَبَ٘ب َِ  َس١َْغَؼ

 ُ  . ٠ٕفك ا٦ٔسبْ ا٦ٔفبق ػٍٝ اٌىالَ ٠ىْٛ ٌّٚب ا٦ٔفبق ػٍٝ فبٌىالَ( ٠ُْسًشا ُػْسشٍ  ثَْؼذَ  هللاَّ

ًُ ) ا٠٢خ عبءد ٌّبرا*  ُ  َس١َْغَؼ َّْ ) رؼبٌٝ لٌٛٗ ٔسك ػٍٝ رؤرٟ ٌُٚ( اٌطالق( 7) ٠ُْسًشا ُػْسشٍ  ثَْؼذَ  هللاَّ غَ  إِ ٌُْؼْسشِ  َِ  ا

 (اٌسبِشائٝ فبػً.د) ؟(اٌششػ( ٙ) ٠ُْسًشا

ْٓ ) رؼبٌٝ لٌٛٗ فٟ وّب ػسش ؽبٌخ ِروش ٕ٘ب( س١غؼً) َِ ِٗ  لُِذسَ  َٚ ْٕفِكْ  ِسْصلُُٗ  َػ١ٍَْ ُ١ٍْ ب فَ َّّ ُ  آَرَبُٖ  ِِ  ا٢ْ ٠سش ِؼٗ ١ٌس( هللاَّ

ْٕفِكْ ) ثؼذ ف١ّب س١ىْٛ ٚا١ٌسش ػ١ٍٗ ُِؼ١ّك ٚ٘ٛ ا٢ْ اٌشصق ػ١ٍٗ لُِذس ٚإّٔب ْٓ  َسَؼخٍ  ُرٚ ١ٌُِ ِِ  ِٗ ْٓ  َسَؼزِ َِ ِٗ  لُِذسَ  َٚ  َػ١ٍَْ

ْٕفِكْ  ِسْصلُُٗ  ُ١ٍْ ب فَ َّّ ُ  آَرَبُٖ  ِِ ُ  ٠َُىٍِّفُ  اَل  هللاَّ ب إاِلَّ  َْٔفًسب هللاَّ ًُ  آَرَبَ٘ب َِ ُ  َس١َْغَؼ  خبطخ ٚالؼخ ؽبٌخ فٙزٖ(( 7) ٠ُْسًشا ُػْسشٍ  ثَْؼذَ  هللاَّ

 سٛسح فٟ ٘زٖ ػبِخ ؽبٌخ فٙزٖ( ٠سشا اٌؼسش ِغ إْ) ِؾٍٙب رؤرٟ أْ ٠ّىٓ ٚال. ثؼذ ف١ّب سزىْٛ ٚاٌزٛسؼخ ِؼ١ّٕخ

 أْ  ثبٌشسٛي خبطزبْ ٚاٌؼؾٝ اٌششػ سٛسح ٤ْ  ثبٌشسٛي خبطخ أٔٙب ٠مٛي لسُ سأ٠بْ ٚف١ٙب اٌششػ

 ِؼٗ لؼٝ ُػسشاً  لؼٝ إرا رؼبٌٝ هللا أْ ثّؼٕٝ ػبِخ ٘زٖ ٠مٛي ٚلسُ ٠سش ِؼٗ س١ىْٛ ف١ٗ ٘ٛ اٌزٞ اٌؼسش ِغ

 . ٠ُسشاً  ِؼٗ لّذس ُػسشاً  لؼٝ إرا أٔٗ لّذس رؼبٌٝ فبهلل ٠غٍجٗ، ؽزٝ ا١ٌُسش
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

ُِؼ١ّك ِمّذس اٌشصق ٤ْ( ٠سشا اٌؼسش ِغ إْ) ِؼٙب ٠ظؼ ٚال ِؼ١ٕخ ِٚسؤٌخ خبطخ ؽبٌخ ا٤ٌٚٝ ا٠٢خ إرْ ٚ 

 .ثؼذ ف١ّب ٌٗ رؼبٌٝ هللا ١٠سش ثؤْ ٚػذ ٚا٠٢خ ا٢ْ ػ١ٍٗ

 (:ٔٔ) آ٠خ

ْٓ ) رؼبٌٝ لٌٛٗ فٟ ا٦فشاد صُ اٌغّغ صُ ا٦فشاد اسزؼّبي فٟ اٌج١ب١ٔخ اٌٍّسخ ِب*  َِ َٚ  ْٓ ِِ ِ  ٠ُْؤ ًْ  ثِبهللَّ َّ ٠َْؼ  َطبًٌِؾب َٚ

 ٍُْٗ ْٓ  رَْغِشٞ َعَّٕبدٍ  ٠ُْذِخ َْٔٙبسُ  رَْؾزَِٙب ِِ َٓ  ا٤َْ َٓ  لَذْ  أَثًَذا ف١َِٙب َخبٌِِذ٠ ُ  أَْؽَس  فبػً.د) ؟(اٌطالق( ٔٔ) ِسْصلًب ٌَُٗ  هللاَّ

 (اٌسبِشائٝ

ٓ) ٌفع ػٍٝ ٠ؼٛد اٌزٞ ثب٦فشاد ِؼٙب ٠ُجذأ اٌؼشث١خ سٕٓ فٟ( ِٓ) أْ سبثمبً  روشٔب  ٠فّسش ثبٌزٞ ٠ُؤرٝ صُ( َِ

 .اٌّؼٕٝ

 ثب٦فشاد فغبءد إٌبس فٟ أِب اٌّفشد ثظ١غخ اٌغٕخ فٟ خبٌذاً  أثذاً  ٠زوش ٌُ اٌمشآْ ٤ْ ثبٌغّغ( خبٌذ٠ٓ) عبءد

 ِٓ ُِٕٚٙ ٚا٦فشاد ثبٌؼضٌخ ٠ُؼّزة ِٓ ٕ٘بن ٢ْٚ ػزاة ٚؽذ٘ب اٌؼضٌخ أْ ػٍٝ رذي إٌبس فٟ ٚا٦فشاد ٚثبٌغّغ

 . ا٤ٌُفخ ػٍٝ ٌٍذالٌخ ثبٌغّغ ف١ٙب خبٌذ٠ٓ فزؤرٟ اٌّؤِْٕٛ أِب ثبٌٕبس، ٠ُؼّزة

 سصلبً  فشد ٌىً أْ ػٍٝ ٌٍذالٌخ ا٦فشاد ؟(سصلب ٌٗ هللا أؽسٓ لذ) رؼبٌٝ لٌٛٗ فٟ ا٦فشاد إٌٝ ػبد ٌّبرا ٔسؤي صُ

 وً أفشد رؼبٌٝ أٔٗ ػٍٝ ديّ  فب٦فشاد.  اٌشصق ٌٗ ٠ُؾسٓ ٚاؽذ وً رؼٕٟ ٚال ٌٍؼَّٛ رظجؼ( ٌُٙ) رؼبٌٝ لبي ٌٚٛ

 .رٕظ١ض ٚ٘زا اٌؼَّٛ ػٍٝ ١ٌٚس اٌشصق ٌٗ ٠ُؾسٓ اٌخظٛص ٚعٗ ػٍٝ ٚاؽذ

 ٠خظض ثّب ثؼذ٘ب ٠ؤرٟ صُ اٌّفشد ثظ١غخ أٚالً  ٚرؤرٟ ٚاٌّؤٔش ٚاٌّزوش ٚاٌّضٕٝ ٚاٌغّغ ٌٍّفشد رؤرٟ( ِٓ)

ُْ ) رؼبٌٝ لٌٛٗ فٟ وّب اثزذاءً  ٠خظض أْ ٚاٌج١بْ اٌس١بق الزؼٝ إرا إال اٌمشآْ فٟ ا٤وضش ٘ٛ ٚ٘زا اٌّؼٕٝ ُْٕٙ ِِ َٚ 

 ْٓ َِ  َْ ُؼٛ ِّ ْٔذَ  إ١ٌَِْهَ  ٠َْسزَ َ غُ  أَفَؤ ِّ َُّ  رُْس ْٛ  اٌظُّ ٌَ َْ  اَل  َوبُٔٛا َٚ  (.٠ٛٔس( ٕٗ) ٠َْؼمٍُِٛ

 (:ٕٔ) آ٠خ

ّٓ ) وٍّخ دالٌخ ِب* ّٓ  ا٤سع ِٚٓ) رؼبٌٝ لٌٛٗ فٟ( ِضٍٙ  (اٌسبِشائٝ فبػً.د)اٌطالق؟ سٛسح فٟ( ِضٍٙ

ُ ) اٌطالق سٛسح فٟ رؼبٌٝ لبي ادٍ  َسْجغَ  َخٍَكَ  اٌَِّزٞ هللاَّ َٚ ب َّ َٓ  َس ِِ َّٓ  ا٤َْْسعِ  َٚ ْضٍَُٙ يُ  ِِ شُ  ٠َزََٕضَّ ِْ َّٓ  ا٤َْ ٛا ث١ََُْٕٙ ُّ َّْ  ٌِزَْؼٍَ  أَ

 َ ًِّ  َػٍَٝ هللاَّ ءٍ  ُو ْٟ َّْ  لَِذ٠شٌ  َش أَ َٚ  َ ًِّ  أََؽبؽَ  لَذْ  هللاَّ ءٍ  ثُِى ْٟ ٍّْبً  َش  وض١شح أِٛس ٌٙب إّٔب ثبٌؼذد ١ٌس ٕ٘ب ٚاٌّض١ٍخ(  {ٕٔ} ِػ

 ا٤سع رُجّذي ٠َٛ) رؼبٌٝ ٚلٌٛٗ( ٔشبء ؽ١ش اٌغّٕخ ِٓ ٔزجٛأ ا٤سع ٚأٚسصٕب) رؼبٌٝ لبي وّب. ٔؾٓ ٔؼشفٙب ال

 (.ٚاٌسّٛاد ا٤سع غ١ش

 

 الىصبيب العمليت:

 ٝٙٔ إٌفمخ ٚػ١ٍٗ اٌج١ذ ِٓ سعؼ١ب بؽالل اٌّطٍمخ خشاطػٓ إ هللا . 

 ٍٝاٌؼذح رّبَ لجً رخشط ٌىٟ ثبٌمٛي ػ١ٍٙب ٠ؼ١ك ال أْ اٌشعً ػ . 

 ٟٙٔ اٌج١ذ ِٓ اٌخشٚط ػٓ اٌّطٍمخ . 
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 سورة الــــــطــــالق

 ْإٌفمخ فؼ١ٍٗ ثبئٓ اٌطالق وبْ ٚإْ ٚاٌسىٕٝ إٌفمخ اٌضٚط فؼٍٝ ؽبِال سعؼ١ب ؽالق اٌّطٍمخ وبٔذ إ 

 . ٌٍغ١ٕٓ

 ِشػؼخ ٌٗ عٍت ا٦سػبع سفؼذ إْ ٌٚذٖ ٌزشػغ ػ١ٍٙب ٕفك٠ اٌّشأح ٍِه فب٦سػبع ٌٚذد إرا . 

 ْػ١ٍٙب ٠ٕٚفك ا٦سػبع ػٍٝ رغجش ٌٍطفً ِشػؼخ ٠غذ ٌُٚ ا٦سػبع ا٤َ سفؼذ إ . 

 ف١ٗ ٠غبِؼٙب ٌُ ؽٙش فٟ ٠طٍمٙب اٌسٕٟ اٌطالق . 

 اٌطالق إػبدح ٚػ١ٍٗ ثذػٟ ؽالق اٌؾ١غ فٟ اٌطالق . 

 ف١ٗ ؽٍمٙب اٌزٟ اٌؾ١ؼخ غ١ش ؽ١ؼبد صالس رؾست اٌؾ١ؼخ ٘زٖ رؾست ال اٌؾ١غ فٟ ؽٍمٙب إر . 

 ٍٝ٠شاعؼٙب ؽزٝ ِبٌٙب ِٓ شٟء ٠ؤخز ٚال ٠طٍمٙب ؽزٝ ِبٌٙب ِٓ شٟء ٠ؤخز ال أْ اٌشعً ػ . 

 ِٓ ٚسصلٗ ِخشعب ٌٗ عؼً هللا أِشٖ وّب ؽٍك ِٚٓ ٚا٢خشح اٌذ١ٔب فٟ وشة وً ِٓ ٠ٕغ١ٗ هللا ٠زك ِٓ 

 . ٠ؤِٓ ٚال ٠شعٛ ؽ١ش

 ِٓ ٚثبٌزسج١ؼ(  ثبهلل إال لٛح ٚال ؽٛي ال)  لٛي ِٓ ٠ىضش أْ ١ٍٗؼف د٠ٓ أٚ وشة أٚ ثُٙ أط١ت 

 . ٚاالسزغفبس

 ٍٝلبي اٌطالق أساد سعً سئً فمذ ثؼؼُٙ أسشاس ٠فشْٛ ٚال هللا رمٜٛ اٌغٕسجٓ وال ِٓ اٌّطٍك ػ  (

 ال أعٕج١خ اِشأح أطجذ ا٢ْ)  فمبي سئً ؽٍمٙب ٚثؼذِب(  صٚعزٗ فٟ اٌشعً ٠زىٍُ أْ اٌّشٚءح ِٓ ١ٌس

 ( . ف١ٙب اٌىالَ ٌٟ ٠ؾك

 اسزطبػزٗ ؽست ٠ٕفك اٌّؼسش . 

 ػ١ٍُٙ ٠ٚٛسغ ٠شصلُٙ أْ اٌّطٍم١ٓ هللا ٚػذ . 

 ٜ٠سش ػسش ثؼذ هللا ٠غؼً أْ ٌّؼسش٠ٓ ثشش . 

 

 

 :مع خىاتيمهب الطالق سىرةتىبسب فىاتح 

َب ٠َب) رجذأ. اٌطالق أؽىبَ فٟ اٌسٛسح أغٍت    ُّٟ  أ٠َُّٙ ُُ  إَِرا إٌَّجِ َّٓ  إٌَِّسبءَ  ؽٍََّْمزُ َّٓ  فَطٍَِّمُُٛ٘ ِٙ رِ أَْؽُظٛا ٌِِؼذَّ حَ  َٚ ٌِْؼذَّ ارَّمُٛا ا َٚ 

 َ ُْ  هللاَّ َ  فَبرَّمُٛا) آخش٘ب ٚفٟ(( ٔ) َسثَُّى ٌْجَبةِ  أٌُِٟٚ ٠َب هللاَّ َٓ  ا٤َْ ُٕٛا اٌَِّز٠ َِ َْٔضيَ  لَذْ  آَ ُ  أَ ُْ  هللاَّ  ٠َْزٍُٛ َسُسٛاًل ( ٓٔ) ِرْوًشا إ١ٌَُِْى

 ُْ ِ  آ٠ََبدِ  َػ١ٍَُْى َبدٍ  هللاَّ ج١َِّٕ َٓ  ١ٌُِْخِشطَ  ُِ ُٕٛا اٌَِّز٠ َِ ٍُٛا آَ ِّ َػ بٌَِؾبدِ  َٚ َٓ  اٌظَّ بدِ  ِِ َّ ْٓ  إٌُّٛسِ  إٌَِٝ اٌظٍُُّ َِ َٚ  ْٓ ِِ ِ  ٠ُْؤ ًْ  ثِبهللَّ َّ ٠َْؼ َٚ 

ٍُْٗ  َطبًٌِؾب ْٓ  رَْغِشٞ َعَّٕبدٍ  ٠ُْذِخ َْٔٙبسُ  رَْؾزَِٙب ِِ َٓ  ا٤َْ ُ  َٓ أَْؽسَ  لَذْ  أَثًَذا ف١َِٙب َخبٌِِذ٠  إٌجٟ، أ٠ٙب ٠ب ،((ٔٔ) ِسْصلًب ٌَُٗ  هللاَّ

 .اٌطالق أؽىبَ فٟ وٍٙب اٌسٛسح. هللا ػٕذ ِٓ سسٛي ٘ٛ إٌجٟ ٘زا هللا، ػٕذ ِٓ سسٛالً 

 

 

سٛسح اٌطالق ٔٙب٠خ  
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 التحريم ســـــىرة

 بيه يدي السىرة:

  ٌٍُِّأعّبإ٘ب: رغّٝ عٛسح اٌزؾش٠ُ، ٚرغّٝ عٛسح إٌجٟ، ٚرغّٝ عٛسح )ٌُ رؾشَ(، ٚرغّٝ عٛسح )ا

رؾشَ( ثزؾذ٠ذ اٌالَ. ٚاٌزغ١ّزبْ األخ١شربْ ِٓ لج١ً رغ١ّخ اٌغٛسح ثؤٚي وٍّخ ف١ٙب، ٚال ٠ؾزشه فٟ 

 رٌه ٚسٚد ٔـ أٚ أصش ػٓ اٌقؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ.

 .عٛسح ِذ١ٔخ 

  

 :وخبتمت مب قبلهبلسىرة المىبسبت بيه افتتبحيت ا

  ِٓ وٍزب اٌغٛسر١ٓ رزٕبٚالْ ِؾىالد اٌضٚع١خ ٚػٍٝ األخـ ِؾىٍخ اٌطالق ِٚب ٠زشرت ػ١ٍٙب

 رقشفبد.

  اخززّذ عٛسح اٌطالق ثبٌٕـ ػٍٝ ػٍُ هللا اٌّؾ١و ثّب فٟ اٌغّبٚاد ٚاألسك، ٚافززؾذ عٛسح

ٚعً )لبٌذ ِٓ أٔجؤن ٘زا( ٠مٛي اٌزؾش٠ُ ثمٌٛٗ رؼبٌٝ )ٚهللا ِٛالوُ ٚ٘ٛ اٌؼ١ٍُ اٌؾى١ُ( ٚلٌٛٗ ػض 

اٌجمبػٟ )ٌّب خزُ هللا رؼبٌٝ اٌطالق ثبؽبهخ ػٍّٗ، ٚرٕضي أِشٖ فٟ اٌخبفم١ٓ فٟ رذث١شٖ، دي ػ١ٍٗ ٘زا 

 ثبػالء أِٛس اٌخٍك ثؤِش ٚلغ ث١ٓ خ١ش خٍمٗ ٚث١ٓ ٔغبئٗ اٌالرٟ ِٓ خ١ش إٌغبء(.

 ّاٌقبٌؼ، ٚ٘ٛ اٌؼًّ ٚفك ِب عبء عبء فٟ خبرّخ عٛسح اٌطالق اٌؾش ػٍٝ اإل٠ّبْ ثبهلل رؼبٌٝ ٚاٌؼ ً

ثٗ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚ٘ٛ هش٠ك اٌفالػ، ٚعبء فٟ عٛسح اٌزؾش٠ُ اٌذالٌخ ػٍٝ ثذا٠خ 

 اٌؼًّ اٌقبٌؼ ٚ٘ٛ اٌزٛثخ ٚاالٌزضاَ ثطبػخ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ.

 ٚ ٗعٍُ ٚ٘ٛ اٌزؾش٠غ عبء فٟ خٛار١ُ عٛسح اٌطالق إٌـ ػٍٝ ثؼل ِّٙبد اٌشعٛي فٍٝ هللا ػ١ٍ

 ٌألِخ فٟ اٌؾالي ٚاٌؾشاَ، ٚوفبسح ا١ّ١ٌٓ.

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 .ٟوٍزب اٌغٛسر١ٓ افززؾذ ثخطبة إٌج 

 .وٍزب اٌغٛسر١ٓ اؽزٍّذ ػٍٝ أؽىبَ رزؼٍك ثبٌٕغبء 

 ٘ٚ ،زٖ اٌغٛسح ٚسد فٟ عٛسح اٌطالق رؾش٠ُ ِب أؽً هللا ثبٌطالق ٚأٙبء خقِٛخ ثؼل ٔغبء األِخ

فٟ رؾش٠ُ ِب أؽً هللا ِٓ ٔٛع آخش ثبإل٠الء، ٚأٙبء خقِٛخ ٔغبء إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

 ٚافشاد٘ب ثؤؽىبِٙٓ رؼظ١ّبً ٌٙٓ.

  ،ٌّب رؾذصذ عٛسح اٌطالق ػٓ األؽىبَ اٌّزشرجخ ػٍٝ ا٠مبع اٌطالق ِٓ ػذح ٚٔفمخ ٚعىٓ ٚاسمبع

ِٓ ؽٍّٙب اٌزٙذ٠ذ أْ ٕ٘بن ِؾىالد رٕزظش٘ب اْ ٚلغ عبء فٟ عٛسح اٌزؾش٠ُ اٌزٙذ٠ذ ثبٌطالق ٌزؼٍُ وً 

 ػ١ٍٙب اٌطالق، ٚفٟ رٌه رشث١خ ثبإل٠ؾبء.
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 محبور السىرة:
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 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 ( ػزبة ِٚغفشح. افززبؽ١خ اٌغٛسح ٚص١مخ اٌقٍخ ثبٌّؾٛس فشعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٕ – ٔا٠٢بد )

 ٚعٍُ ٚ٘ٛ لذٚح  األِخ ٠ؼٍُ ٠ٚؼبرت ٚال ٠مشُّ ػٍٝ ثؼل اعزٙبدارٗ ٚفٟ وً رٌه ِؼبٌُ رشث٠ٛخ ٌألِخ.

 ( افؾبء عش اٌضٚع١خ ٚػٛالجٗ. ػاللخ ٘زا اٌّمطغ ثّب رمذِٗ وبٌزفق١ً ٌإلعّبي، فبْ ٘ – ٖا٠٢بد )

إٌفٛط رزطٍغ اٌٝ ِؼشفخ أعجبة اٌؼزبة ٌشعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، ٚرفبف١ً ِب عشٜ ث١ٕٗ 

 ٚث١ٓ أصٚاعٗ.

 ( اٌشػب٠خ ِغئ١ٌٚخ ِٚىبفؤح. ثؼذ اٌزٙذ٠ذ ٚاٌٛػ١ذ ٌٍّزظب٘شر١ٓ اْ 9ٌُ – ٙا٠٢بد )  رزٛثب ػّب ٚلغ

ِّٕٙب، ٠ؤرٟ فٟ ٘زا اٌّمطغ اٌذالٌخ ػٍٝ هشق اٌٛلب٠خ ِٓ اٌٛلٛع فٟ غنت هللا ٚػزاثٗ، ٚرزوش 

األعب١ٌت اٌزشث٠ٛخ اٌّخزٍفخ ٌؾّب٠خ األعشح ٚاٌّغزّغ ِٓ االٔؾشاف ٚاٌن١بع. ٚ٘ٛ أعٍٛة لشآٟٔ 

ً اٌٙذا٠بد اإلعالِٟ ثً وض١ش اٌٛسٚد ٚاٌذٚساْ ثؤْ رزخز ؽبدصخ ٔمطخ أطالق ٌٍزؼ١ُّ ٚاٌزٛعغ ٌزؾّ

 ٚاإلٔغب١ٔخ وٍٙب فّٓ ؽبدصخ اٌّزظب٘شر١ٓ اٌٝ ِخبهجخ اٌىبفش٠ٓ ٚإٌبط ػبِخ.

 ( اٌؼظبد ٚاٌؼجش ِٓ ع١ش األلذ١ِٓ. ٠ؤرٟ ٘زا اٌّمطغ ثؼذ اٌزٙذ٠ذ ٚاٌٛػ١ذ ٚاألِش ٕٔ – ٓٔا٠٢بد )

ثبد ثبٌّغ١ٍّٓ أٔٙب ثبٌغٍظخ ػٍٝ اٌىفبس ٚإٌّبفم١ٓ، ٚسثّب رُٛ٘ ثؼل اٌىفبس اٌز٠ٓ وبٔذ ٌُٙ لشا

 رٕفؼُٙ، وّب أْ ٌٍّغ١ٍّٓ لشاثبد ِغ اٌىفبس فشثّب رّٛ٘ٛا أٔٙب رنشُ٘، فنشة ٌىً هبئفخ ِضالً.

 

 :التمهيد

ؾّذهلل ٚاٌقالح ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب ػٍّب ٚ٘ذٜ اٌ  ثغُ هللا

 ٚرمٝ..

 ..اٌغبس٠بد اٌؾغٕبد ٚاسصلٕب اٌغشائش أػّبي أسصلٕب اٌٍُٙ

 ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ أْ، ػٕٙب هللا سمٟ ػبئؾخ ػٓ ٚإٌغبئٟ داٚٚد ٚأثٛ ِٚغٍُ ٚأؽّذ اٌجخبسٞ أخشط

 إٌجٟ ػ١ٍٙب دخً أ٠زٕب أْ:  ٚؽفقخ أٔب فزٛاف١ذ، ػغال ػٕذ٘ب ٠ٚؾشة، عؾؼ ثٕذ ص٠ٕت ػٕذ ٠ّىش وبْ

: لبي،رٌه ٌٗ فمبٌذ اؽذاّ٘ب ػٍٝ فذخً، ِغبف١ش أوٍذ، ِغبف١ش س٠ؼ ِٕه أعذ أٟ: فٍزمً، ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ

 اٌٝ( ٌه هللا أؽً ِب رؾشَ ٌُ إٌجٟ أ٠ٙب ٠ب: )فٕضٌذ( ٌٗ أػٛد ٌٚٓ، عؾؼ ثٕذ ص٠ٕت ػٕذ ػغال ؽشثذ ثً ال

 ؽشثذ ثً: )ٌمٌٛٗ(أصٚاعٗ ثؼل اٌٝ إٌجٟ أعش ٚار: )ٚؽفقخ ٌؼبئؾخ( لٍٛثىّب فغذ فمذ هللا اٌٝ رزٛثب اْ)

 (.ػغال

 .أؽذا ثزٌه رخجشٞ ال ؽٍفذ ٚلذ: عش٠ظ اثٓ ػٓ ٠ٛعف ثٓ ٘ؾبَ سٚا٠خ ِٓ اٌجخبسٞ صاد

 ثٗ رضي فٍُ، ٠طئ٘ب أِخ ٌٗ وبٔذ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي أْ: ػٕٗ هللا سمٟ أٔظ ػٓ إٌغبئٟ أخشط

 ِشمبد رجزغٟ ٌه هللا أؽً ِب رؾشَ ٌُ إٌجٟ أ٠ٙب ٠ب: ) ٚعً ػض هللا فؤٔضي ؽشِٙب ؽزٝ ٚؽفقخ ػبئؾخ

 (.أصٚاعه
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 .رذاسعٕب فٟ ا٠٢بد ٘زٖ عٕزذاسط هللا ثبرْ ا١ٌَٛ

 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

 ٌُ ُ َغفٌُٛس َسِؽ١ هللاه َٚ  ( ؟ِب دالٌخ )

٘زا رقش٠ؼ ثؤْ هللا لذ غفش ٌشعٌٛٗ، ٚسفغ ػٕٗ اٌٍَٛ، ٚسؽّٗ، ٚفبس رٌه اٌزؾش٠ُ اٌقبدس ِٕٗ، عججًب ٌؾشع 

 فمبي رؼبٌٝ ؽبوّب ؽىّب ػبِب فٟ ع١ّغ األ٠ّبْ.ؽىُ ػبَ ٌغ١ّغ األِخ، 

 

 و١ف رىْٛ ٚلب٠خ إٌفظ ٚاألً٘ ِٓ إٌبس؟

ُْ َٔبًسا  )  ١ٍُِْ٘ى أَ َٚ  ُْ ْٔفَُغُى ( ِٛفٛفخ ثٙزٖ األٚفبف اٌفظ١ؼخ، ٚٚلب٠خ األٔفظ ثبٌضاِٙب أِش هللا، ٚاٌم١بَ ثؤِشٖ لُٛا أَ

اٌؼزاة، ٚٚلب٠خ األً٘ ] ٚاألٚالد [ ، ثزؤد٠جُٙ ٚرؼ١ٍُّٙ، اِزضبال ١ٙٔٚٗ اعزٕبثًب، ٚاٌزٛثخ ػّب ٠غخو هللا ٠ٚٛعت 

ٚاعجبسُ٘ ػٍٝ أِش هللا، فال ٠غٍُ اٌؼجذ اال ارا لبَ ثّب أِش هللا ثٗ فٟ ٔفغٗ، ٚف١ّب ٠ذخً رؾذ ٚال٠زٗ ِٓ 

 . اٌضٚعبد ٚاألٚالد ٚغ١شُ٘ ِّٓ ٘ٛ رؾذ ٚال٠زٗ ٚرقشفٗ

 ثّبرا ٚففذ إٌبس ؟ ٌّٚبرا ؟

ٌِْؾَغبَسحُ  األٚفبف، ١ٌضعش ػجبدٖ ػٓ اٌزٙبْٚ ثؤِشٖ فمبي: )ٚٚفف هللا إٌبس ثٙزٖ  ا َٚ لُُٛدَ٘ب إٌهبُط  ( وّب لبي َٚ

 . َْ اِسُدٚ َٚ ُْ ٌََٙب  ْٔزُ َُ أَ ه ِ َؽَقُت َعَٕٙ ِْ هللاه ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ب رَْؼجُُذٚ َِ َٚ  ُْ  رؼبٌٝ: أِهُى

الئَِىخٌ ِغالظٌ ِؽَذاٌد  ) َِ ٔزٙبسُ٘، ٠فضػْٛ ثؤفٛارُٙ ٠ٚخ١فْٛ ثّشآُ٘، ( أٞ: غ١ٍظخ أخاللُٙ، ػظ١ُ اَػ١ٍََْٙب 

 ١ٙ٠ْٕٚٛ أفؾبة إٌبس ثمٛرُٙ، ٠ّٚزضٍْٛ ف١ُٙ أِش هللا، اٌزٞ ؽزُ ػ١ٍُٙ اٌؼزاة ٚأٚعت ػ١ٍُٙ ؽذح اٌؼمبة، )

 َْ ُشٚ َِ ب ٠ُْئ َِ  َْ ٠َْفَؼٍُٛ َٚ  ُْ َشُ٘ َِ ب أَ َِ  َ َْ هللاه ِش هللا، ( ٚ٘زا ف١ٗ أ٠ًنب ِذػ ٌٍّالئىخ اٌىشاَ، ٚأم١بدُ٘ ألال ٠َْؼُقٛ

 ٚهبػزُٙ ٌٗ فٟ وً ِب أِشُ٘ ثٗ.

 

 ِب اٌّشاد ثبٌزٛثخ إٌقٛػ ؟

ٚاٌّشاد ثٙب: اٌزٛثخ اٌؼبِخ اٌؾبٍِخ ٌٍزٔٛة وٍٙب، اٌزٟ ػمذ٘ب اٌؼجذ هلل، ال ٠ش٠ذ ثٙب اال ٚعٙٗ ٚاٌمشة ِٕٗ، 

 ٠ٚغزّش ػ١ٍٙب فٟ ع١ّغ أؽٛاٌٗ.

 

ضاَلِب اٌغب٠خ ِٓ مشة اٌّضالْ فٟ لٌٛٗ ) َِ  ُ ِٓ  َمَشَة هللاه َشأََد ٌٍُٛه َوبَٔزَب رَْؾَذ َػْجَذ٠ْ ِْ ا َٚ َشأََد ٍُٔٛػ  ِْ َٓ َوفَُشٚا ا ٌٍِهِز٠

َغ اٌذه  َِ ًَ اْدُخال إٌهبَس  ل١ِ َٚ ِ َؽ١ْئًب  َٓ هللاه ِِ ب  َّ ُْٕٙ ُْ ٠ُْغ١َِٕب َػ ب فٍََ َّ ِٓ فََخبَٔزَبُ٘ ْٓ ِػجَبِدَٔب َفبٌَِؾ١ْ ِِ( َٓ ُ  ٓٔ اِخ١ٍِ َمَشَة هللاه َٚ  )

ضاَل ٌٍِهزِ  ػَ َِ َٚ  َْ ْٛ ْٓ فِْشَػ ِِ  ِٟٕ َٔغِّ َٚ ٌَْغٕهِخ  َْٕذَن ث١َْزًب فِٟ ا ِٓ ٌِٟ ِػ َْ اِْر لَبٌَْذ َسةِّ اْث ْٛ َشأََد فِْشَػ ِْ ُٕٛا ا َِ َٓ آ ٠ َٓ ِِ  ِٟٕ َٔغِّ َٚ  ِٗ ٍِ َّ

) َٓ ١ ِّ َِ اٌظهبٌِ ْٛ ٌْمَ  ا

ئِٓ ٚلشثٗ ِٕٗ ال ٠ف١ذٖ ٘زاْ اٌّضالْ اٌٍزاْ مشثّٙب هللا ٌٍّئ١ِٕٓ ٚاٌىبفش٠ٓ، ١ٌج١ٓ ٌُٙ أْ ارقبي اٌىبفش ثبٌّ

 ؽ١ئًب، ٚأْ ارقبي اٌّئِٓ ثبٌىبفش ال ٠نشٖ ؽ١ئًب ِغ ل١بِٗ ثبٌٛاعت ػ١ٍٗ.
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ب فٟ لٌٛٗ ) خٌّمقٛد ثبٌخ١بٔا ِب َّ  (؟فََخبَٔزَبُ٘

أٞ فٟ اٌذ٠ٓ، ثؤْ وبٔزب ػٍٝ غ١ش د٠ٓ صٚع١ّٙب، ٚ٘زا ٘ٛ اٌّشاد ثبٌخ١بٔخ ال خ١بٔخ إٌغت ٚاٌفشاػ، فبٔٗ ِب 

 لو، ِٚب وبْ هللا ١ٌغؼً اِشأح أؽذ ِٓ أٔج١بئٗ ثغ١ًب. ثغذ اِشأح ٔجٟ

 

 ثٕذ ػّشاْ سمٟ هللا ػٕٙب ؟األٚفبف اٌزٟ ٚفف هللا ثٙب ِش٠ُ ِب 

( ِٗ ُوزُجِ َٚ َب  بِد َسثِّٙ َّ َفذهلَْذ ثَِىٍِ ( ٚ٘زا ٚفف ٌٙب ثبٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ، فبْ اٌزقذ٠ك ثىٍّبد هللا، ٠ؾًّ وٍّبرٗ َٚ

 ٠ىْٛ رٌه اال ثبٌؼٍُ ٚاٌؼًّ، زجٗ، ٠مزنٟ ِؼشفخ ِب ثٗ ٠ؾقً اٌزقذ٠ك، ٚالاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌمذس٠خ، ٚاٌزقذ٠ك ثى

َٓ  ٌٚٙزا لبي [ )] ٌْمَبِٔز١ِ َٓ ا ِِ َوبَْٔذ  ( أٞ: اٌّط١ؼ١ٓ هلل، اٌّذا١ِٚٓ ػٍٝ هبػزٗ ثخؾ١خ ٚخؾٛع، ٚ٘زا ٚفف َٚ

 ٌٙب ثىّبي اٌؼًّ، فبٔٙب سمٟ هللا ػٕٙب فذ٠مخ، ٚاٌقذ٠م١خ: ٟ٘ وّبي اٌؼٍُ ٚاٌؼًّ. 

 

 لمسبث بيبويت:

 (:ٔ) آ٠خ

 (اٌغبِشائٝ فبمً.د)اٌشعٛي؟ أ٠ٙب ٠ٚب إٌجٟ أ٠ٙب ٠ب ث١ٓ اٌفشق ِب* 

ب لَبيَ ) ٔج١بً  ٠ىٓ ٌُ ٌٛ ؽزٝ اٌزج١ٍغ اٌشعبٌخ ِٓ اٌشعٛي َّ ب ٌَهِ  أِلََ٘تَ  َسثِّهِ  َسُعٛيُ  أََٔب أِه ًِ ( ِش٠ُ( 9ٔ) َصِو١ًّب ُغاَل

. ا٢خش٠ٓ اٌٝ دػٛح ثزج١ٍغ ِىٍفبً  ١ٌظ ٌٕفغٗ ٠ىْٛ ٚلذ سعٛالً  ٠ىْٛ لذ أػُ ٚإٌجٟ رج١ٍغ سعبٌخ ِؼٗ اٌشعٛي

 اٌغالَ ػ١ٍٗ ٠ؼمٛة ِضً ثبٌزج١ٍغ ِىٍفبً  ١ٌظ ٠ىْٛ لذ. سعٛي ٔجٟ وً ١ٌٚظ ٔجٟ سعٛي ٚوً أػُ إٌجٟ وٍّخ

 لذ ٚإٌجٟ ٔجٟ ٘ٛ اٌّىٍف ٚغ١ش سعٛي ٘ٛ ٚاٌزج١ٍغ ثبٌشعبٌخ اٌّىٍف ٔجٟ، ٚاعؾك ٔجٟ ٘ٛ ثبٌزج١ٍغ ِىٍف غ١ش

َب ٠َب) اٌزج١ٍغ عبٔت اٌٝ ف١ٙب ٠ٕظش اٌشعٛي أ٠ٙب ٠ب ٠مٛي اٌمشآْ فٟ ٌّب. سعٛي غ١ش ٠ىْٛ ٚلذ سعٛالً  ٠ىْٛ  أ٠َُّٙ

ُعٛيُ  ب ثٍَِّغْ  اٌشه ٓ ا١ٌَِْهَ  أُِٔضيَ  َِ ثِّهَ  ِِ  اٌشعبٌخ عبٔت فٟ ٠غزؼًّ فمذ سعٛالً  ٠ىْٛ ٚلذ أػُ فبٌٕجٟ( اٌّبئذح( 6ٙ) سه

َب ٠َب: )ِضبي اٌزج١ٍغ غ١ش فٟ اٌؾخقٟ اٌغبٔت فٟ آخش عبٔت فٟ ٠غزؼًّ ٚلذ ٚاٌزج١ٍغ ٚاٌذػٛح ُعٛيُ  أ٠َُّٙ  ثٍَِّغْ  اٌشه

ب ٓ ا١ٌَِْهَ  أُِٔضيَ  َِ ثِّهَ  ِِ َب ٠َب( )اٌّبئذح( 6ٙ) سه ُعٛيُ  أ٠َُّٙ َٓ  ٠َْؾُضٔهَ  الَ  اٌشه َْ  اٌهِز٠ ٌُْىْفشِ  فِٟ ٠َُغبِسُػٛ  إٌجٟ( اٌّبئذح( ٔٗ) ا

َب ٠َب) ػبِخ ُّٟ  أ٠َُّٙ َٓ  شِّكِ ؽَ  إٌهجِ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ٌْمِزَبيِ  َػٍَٝ ا َب ٠َب( )األٔفبي( ٘ٙ) ا ُّٟ  أ٠َُّٙ ٓ لًُ إٌهجِ َّ َٓ  أ٠َِْذ٠ُىُ فِٟ ٌِّ  األَْعَشٜ ِِّ

َب ٠َب( )األٔج١بء( 6ٓ) ُّٟ  أ٠َُّٙ ِ٘ذِ  إٌهجِ ٌُْىفهبسَ  َعب َٓ  ا َٕبفِم١ِ ُّ ٌْ ا َب ٠َب( )اٌزٛثخ( 6ٖ) َٚ ُّٟ  أ٠َُّٙ اِعهَ  لًُ إٌهجِ َٚ َْص ( األؽضاة( 2ٕ) ألِّ

َب ٠َب) ُّٟ  أ٠َُّٙ َُ  إٌهجِ ٌِ  َُ ب رَُؾشِّ ًه  َِ ُ  أََؽ . ػبِخ إٌجٟ ارْ. أصٚاعٗ ٚث١ٓ ث١ٕٗ ؽخقٟ ؽٟء ٘زا( اٌزؾش٠ُ( ٔ) ٌَهَ  هللاه

 .ػبِخ ٚإٌجٟ ٚاٌزج١ٍغ اٌشعبٌخ أِش فٟ ٠زىٍُ وبْ ارا اٌشعٛي أ٠ٙب ٠ب ٠غزخذَ اٌمشآْ

 (اٌغبِشائٝ فبمً.د) ِٚشمبح؟ سمٛاْ ث١ٓ اٌفشق ِب*

 أِب رؼبٌٝ هللا ِٓ سمٝ اال اٌشمٛاْ وٍّخ اٌمشآْ فٟ ٠غزؼًّ ٌُٚ( ِقذس اٌشمٛاْ) اٌشمٝ ٘ٛ اٌشمٛاْ

 أِب ٚرؼبٌٝ عجؾبٔٗ ثبهلل فخّقٗ ٚأوجشٖ اٌشمٝ أػظُ ٘ٛ ٚاٌشمٛاْ غ١شٖ ِٚٓ هللا ِٓ فزؤرٟ اٌّشمبح

َٓ ) ٌٚغ١شٖ رؼبٌٝ هلل رؤرٟ ٚأّب رؼبٌٝ ثبهلل ِخزقخ ف١ٍغذ ِشمبح ِِ ٓ إٌهبطِ  َٚ ْشَمبدِ  اْثزَِغبء َْٔفَغُٗ  ٠َْؾِشٞ َِ َِ 
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ْشَمبدَ  رَْجزَِغٟ( )اٌجمشح( 6ٕٓ) هللّاِ  اِعهَ  َِ َٚ  ثبهلل خبؿ فمو، رؼبٌٝ هلل فٙٛ اٌشمٛاْ أِب( اٌزؾش٠ُ( ٔ) أَْص

 فٟ ا١ٌُٙ رؾزبعْٛ وّب اٌغٕخ فٟ ػٍّبئىُ اٌٝ ٌزؾزبعْٛ أٔىُ األصش ٚفٟ اٌغٕخ ِٓ أػٍٝ ٚاٌشمٛاْ. رؼبٌٝ

ًّ  لبي هللا؟ سعٛي ٠ب و١ف فمبٌٛا اٌذ١ٔب،  ِبرا ف١ؾبسْٚ عٍٟٛٔ، ف١مٛي اٌغٕخ أفؾبة ػجبدٖ ػٍٝ رؼبٌٝ هللا ٠طُ

 ف١مٛي سثٕب؟ ٔغؤي ِب ٠مٌْٛٛ ػٍّبئُٙ اٌٝ ف١ز٘جْٛ ثؼل اٌٝ ثؼنُٙ ف١ٕظش ِٛعٛد ؽٟء ٚوً ٠غؤٌٛٔٗ

 . اٌشمٝ عٍٖٛ اٌؼٍّبء

 (:ٖ) آ٠خ

اِرْ ) ٔجؤ فؼً ف١ٙب ٚسد اٌزؾش٠ُ عٛسح ِطٍغ* ُّٟ  أََعشه  َٚ ِٗ  ثَْؼلِ  اٌَِٝ إٌهجِ اِع َٚ ب َؽِذ٠ضًب أَْص ّه ِٗ  َٔجهؤَدْ  فٍََ أَْظََٙشُٖ  ثِ َٚ  ُ ِٗ  هللاه  َػ١ٍَْ

فَ  أَْػَشكَ  ثَْؼَنُٗ  َػشه ب ثَْؼلٍ  َػٓ َٚ ّه ِٗ  َٔجهؤََ٘ب فٍََ ْٓ  لَبٌَذْ  ثِ َٟ  لَبيَ  ََ٘زا أَٔجَؤَنَ  َِ ُُ  َٔجهؤَِٔ ٌَْؼ١ٍِ ٌَْخج١ِشُ  ا  ِشاد صالس(( ٖ) ا

 ٘زا؟ فٟ اٌج١ب١ٔخ اٌٍّغخ فّب أٔجؤ ٚسدد ِٚشح ٔجّؤ ٚسدد

 : اٌغبِشائٝ فبمً.د

اِرْ ) اٌزؾش٠ُ آ٠خ فٟ اٌغئاي ُّٟ  أََعشه  َٚ ِٗ  ثَْؼلِ  اٌَِٝ إٌهجِ اِع َٚ ب َؽِذ٠ضًب أَْص ّه ِٗ  َٔجهؤَدْ  فٍََ أَْظََٙشُٖ  ثِ َٚ  ُ ِٗ  هللاه فَ  َػ١ٍَْ  ثَْؼَنُٗ  َػشه

أَْػَشكَ  ب ثَْؼلٍ  َػٓ َٚ ّه هؤََ٘ب فٍََ ِٗ  َٔج ْٓ  لَبٌَذْ  ثِ َٟ  لَبيَ  ََ٘زا أَٔجَؤَنَ  َِ ُُ  َٔجهؤَِٔ ٌَْؼ١ٍِ ٌَْخج١ِشُ  ا  ِٓ أوضش اٌزٕجٟء ٠مزنٟ ٔجّؤ((. ٖ) ا

 أوضش ف١ٗ ٠ُزوش ِب أٚ ٚلزٗ اٌزٕجٟء ارْ. إٌؾٛ ػٍّّزٗ ٚلزبً  ٠مزنٟ ػٍُّ ٌىٓ ٚاؽذح ِشح أػٍُ ٚأػٍُ، ػٍُّ ِضً أٔجؤ

فَ ) لبي ٘ٛ أوضش، ٔجّؤ ارْ. ٚأػٍُ ػٍُّ ِضً أٔجؤ ِٓ أَْػَشكَ  ثَْؼَنُٗ  َػشه ْٓ  لَبٌَذْ ) لبٌذ( ثَْؼلٍ  َػٓ َٚ ( ََ٘زا أَٔجَؤَنَ  َِ

َٟ  لَبيَ ) لبي ٘ٛ وٍٗ، ٠ؼٕٟ ٔجّؤن؟ ِٓ لبٌذ ٌٛ وٍٗ، ١ٌظ اٌغضء؟ ثٙزا ٠ؼٕٟ ُُ  َٔجهؤَِٔ ٌَْؼ١ٍِ ٌَْخج١ِشُ  ا  ثٗ ٔجّؤٖ وٍٗ ٠ؼٕٟ( ا

فَ ) لبي. سثٗ أَْػَشكَ  ثَْؼَنُٗ  َػشه  فزوش ػغ١شاً  ؽغبثبً  ٠ؾبعجٙب أْ أساد ِب ٠زوشٖ ٌُ ٠ؼٕٟ أػشك( ثَْؼلٍ  َػٓ َٚ

 لبٌذ ٟ٘ اٌزٕجٟء ِٓ ألً اإلٔجبء عضءاً  أٔجؤ٘ب ٘ٛ ارْ اٌؾذ٠ش ِٓ عضءاً  روش اٌجبلٟ ػٓ ٚأػشك ِٕٗ لغّبً 

( ْٓ َٟ ) لبي ٚ٘ٛ( ََ٘زا أَٔجَؤَنَ  َِ هؤَِٔ ْٓ ) فمبٌذ ثغضء أٔجؤ٘ب ٚأّب ثٗ ػٍّٗ ِغ ؽذس ِب ثىً ٠ٕجئٙب ٌُ وٍٗ ٔجّؤٟٔ( َٔج َِ 

 . ٚأػٍُ ػٍُّ ِضً اٌزٕجٟء ِٓ ألً ٚاإلٔجبء عضء ألٔٗ( ََ٘زا أَٔجَؤَنَ 

 

 (:ٕٔ) آ٠خ

 ػ١ٍٙب ِش٠ُ لقخ فٟ( ف١ٗ فٕفخٕب) ٚلٌٛٗ( ف١ٙب فٕفخٕب) رؼبٌٝ لٌٛٗ ث١ٓ اٌج١ب١ٔخ إٌبؽ١خ ِٓ اٌفشق ِب*

 (اٌغبِشائٝ فبمً.د)اٌغالَ؟

اٌهزِٟ) األٔج١بء عٛسح فٟ رؼبٌٝ لبي ٓ ف١َِٙب فََٕفَْخَٕب فَْشَعَٙب أَْؽَقَٕذْ  َٚ ِٚؽَٕب ِِ ٍَْٕبَ٘ب سُّ َعَؼ اْثََٕٙب َٚ َٓ  آ٠َخً  َٚ ١ ِّ ٍَْؼبٌَ ٌِّ 

َُ ) اٌزؾش٠ُ عٛسح فٟ ٚلبي{( 9ٔ} ْش٠َ َِ َْ  اْثَٕذَ  َٚ َشا ّْ ِٗ  فََٕفَْخَٕب فَْشَعَٙب أَْؽَقَٕذْ  اٌهزِٟ ِػ ٓ ف١ِ ِٚؽَٕب ِِ َفذهلَذْ  سُّ َٚ 

بدِ  َّ َب ثَِىٍِ ِٗ  َسثِّٙ ُوزُجِ َوبَٔذْ  َٚ َٚ  َٓ ِِ  َٓ ٌْمَبِٔز١ِ  {( ٕٔ} ا

 :٠ٍٟ وّب ٟٚ٘ ا١ٌٙب اإلٌزفبد ٠غت ٔمطخ ِٓ أوضش ا٠٢ز١ٓ ٘بر١ٓ ث١ٓ

 ٘ٛ رٌه فٟ ٚاٌغجت. اٌزؾش٠ُ عٛسح فٟ روشٖ ث١ّٕب اٌغالَ ػ١ٍٙب ِش٠ُ اعُ ٠زوش ٌُ األٔج١بء عٛسح فٟ.      ٔ

 ٚاٌزٟ) لبي صُ( ٠ٚؾ١ٝ ٚصوش٠ب ِٛعٝ، ٌٛه، اثشا١ُ٘،) األٔج١بء روش فٟ اٌغ١بق وبْ األٔج١بء عٛسح فٟ أٚالً  أٔٗ
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 أِب ٔج١ّخ ١ٌغذ ٟٚ٘ األٔج١بء روش فٟ اٌغ١بق ألْ األٔج١بء عٛسح فٟ ثبعّٙب اٌمشآْ ٠ُقّشػ ٌُٚ( فشعٙب أؽقٕذ

( ٔٛػ ٚاِشأح ٌٛه اِشأح فشػْٛ، اِشأح) ُِٕٚٙ إٌغبء روش فٟ وبْ اٌغ١بق ألْ اعّٙب فزوش اٌزؾش٠ُ عٛسح فٟ

َّ  اٌّذػ فٟ وبْ ارا أِذػ ٠ىْٛ ثبالعُ ٚاٌزقش٠ؼ. إٌغبء روش ؽ١ش اعّٙب روش فٕبعت . اٌّزَ فٟ وبْ ارا ٚأر

 فٟ أِب. اٌّذػ ثبة ِٓ اعّٙب روش ٌٚٙزا إٌغبء ع١بق فٟ اٌّزوٛساد أػٍٝ ِٓ أٔٙب اٌزؾش٠ُ عٛسح فٟ ٚٔالؽع

ًّ  فٟٙ األٔج١بء عٛسح  . أ٠نبً  اٌّذػ ثبة ِٓ ٚ٘زا اعّٙب ٠زوش فٍُ األٔج١بء أٞ ِٕضٌخ اٌغٛسح فٟ اٌّزوٛس٠ٓ أل

 روش فٟ األٔج١بء عٛسح ع١بق ألْ ٚ٘زا. اٌزؾش٠ُ عٛسح فٟ ٠زوشٖ ٌُٚ األٔج١بء عٛسح فٟ اثٕٙب روش.      ٕ

ّٟ ( ػ١ٍٗ اٌغالَ ػ١غٝ) ٚاثٕٙب األٔج١بء  ف١ٙب ٚسد األٔج١بء عٛسح ألْ ٚوزٌه اٌغٛسح فٟ روشٖ فٕبعت أ٠نبً  ٔج

 فٟ اٌغ١بق ألْ اٌزؾش٠ُ فٟ ٠زوشٖ ٌُٚ ا٠٢خ فٟ أ٠نبً  اثٕٙب روش فٕبعت صوش٠ب اثٓ ٠ٚٚؾ١ٝ اثشا١ُ٘ اثٕٟ روش

 .إٌغبء روش ِغ اثٕٙب اعُ ٠زوش أْ ٠ٕبعت ٚال إٌغبء روش

 رؤرٟ ٌُ ٌّبرا ٚٔغؤي. اٌزؾش٠ُ عٛسح فٟ اٌمبٔز١ٓ ِٓ ٚروش٘ب األٔج١بء فٟ اٌمبٔز١ٓ ِٓ أٔٙب ٠زوش ٌُ.      ٖ

 فٟ ٚوزٌه اإلٔبس ػٍٝ اٌزوٛس ٠غٍّجْٛ أُٔٙ اٌؼشة ػٕذ اٌؼبِخ اٌمبػذح فٟ ألٔٗ اٌمبٔز١ٓ؟ ثذي اٌمبٔزبد( اٌمبٔزبد)

. ِٚخبهجزٙٓ إٌغبء روش اٌغ١بق اؽزبط ارا اال اٌزوٛس ٠غٍّت ٚاٌّغٍّْٛ اٌّئِْٕٛ ٠زوش ػٕذِب اٌىش٠ُ اٌمشآْ

 آخش عجت فٕٙبن اٌزوٛس ٚعّبػخ اٌزغ١ٍت اٌٝ ٚامبفخ. اٌؼَّٛ ثٙب ٠مقذ اٌزوٛس عّبػخ ٠زوش ػٕذِب ٚوزٌه

 ٚوزٌه ٌٙب أِذػ ٘زا فىبْ لبٔز١ٓ عالٌخ ِٓ رٕؾذس ارْ فٟٙ لبٔز١ٓ وبٔٛا آثبء٘ب أْ ٚ٘ٛ اٌمبٔز١ٓ ِٓ روش٘ب أٔٗ

 اٌمبٔز١ٓ ِٓ ثؤٔٙب أ٠نبً  فّذؽٙب أػٍٝ ُ٘ اٌز٠ٓ اٌغّبػخ ِغ ٟ٘ أٞ ٚأػٍٝ وض١ش اٌشعبي ِٓ وٍّٛا اٌز٠ٓ أْ

 .أ٠نبً  ٚاٌزغ١ٍت اٌزوٛس ٚعّبػخ ثآثبئٙب ِٚذؽٙب

 األٔج١بء عٛسح فٟ ا٠٢خ أْ فٕمٛي أخشٜ؟ ِشح( ف١ٙب)ٚ ِشح( ف١ٗ) ٌفع عبء ٌّبرا ٚٔمٛي ا٠٢ز١ٓ اٌٝ ٚٔؼٛد

 :ٚأِذػ أػُّ ( سٚؽٕب ِٓ ف١ٙب فٕفخٕب)

ـّ  أ٠ّٙب ٚٔغؤي: أػُّ  أٔٙب د١ًٌ  أٚ اٌزؾش٠ُ عٛسح( فشعٙب أؽقٕذ اٌزٟ ػّشاْ ثٕذ ِٚش٠ُ) اٌزؼج١ش فٟ أخ

 األٔج١بء؟ عٛسح( فشعٙب أؽقٕذ ٚاٌزٟ)

ـّ  أْ فٕمٛي  ارْ. ٚأِذػ( ف١ٗ ٔفخٕب) ِٓ أػُّ ( سٚؽٕب ِٓ ف١ٙب ٚٔفخٕب) رؼبٌٝ ٚلٌٛٗ ػّشاْ ثٕذ ِش٠ُ األخ

ـّ  ػّشاْ ثٕذ ِش٠ُ ـّ  فزوش فشعٙب أؽقٕذ اٌزٟ ِٓ أخ ـّ  ِغ األخ  اٌؼبَ ِغ اٌؼبَ ٚعؼً( ف١ٗ فٕفخٕب) األخ

 ِغ األػُّ  ١ٌغؼً( ف١ٙب) ثـ فغبء أػُّ  األٔج١بء عٛسح فٟ( ٚاثٕٙب ٚعؼٍٕب٘ب) رؼبٌٝ لٌٛٗ فٟ ٚوزٌه( . ف١ٙب ٚٔفخٕب)

 . األػُّ  ػٍٝ رذي األٔج١بء عٛسح فٟ ا٠٢بد ٚع١بق. األػُّ 

 فّذلذ)أٚ( آ٠خ ٚاثٕٙب ٚعؼٍٕب٘ب) ا٠٢خ أِذػ أ٠ّٙب أِذػ؟ ٟ٘ ٌّبرا ٔؼشف أْ ٠ٚجمٝ أػُ ٟ٘ ٌّبرا ا٢ْ ػشفٕب

 ٚاألِش آ٠خ، وبْ أٞ ٠ىْٛ ال ٌىٓ سثٙب ثىٍّبد ٠قذق أْ ِّىٓ وبْ أٞ ألْ أِذػ األٌٚٝ ا٠٢خ ؟(سثٙب ىٍّبدث

 فب٠٢خ اٌزؾش٠ُ عٛسح فٟ إٌغبء ِغ روش٘ب ِٓ أِذػ أٔٗ ؽه ال األٔج١بء عٛسح فٟ األٔج١بء ِغ روش٘ب أْ اٌضبٟٔ

 .ٌٙب أِذػ ٟ٘ ارْ األٔج١بء عٛسح فٟ

 لٌٛٗ فٟ اٌزؼظ١ُ ثن١ّش عبء رؼبٌٝ هللا أْ ػ١ٍٗ اٌغالَ ٚػ١غٝ اٌغالَ ػ١ٍٙب ِش٠ُ لقخ فٟ اٌّالؽع ِٚٓ

 ِش٠ُ لقخ روش ِغ دائّبً  ٠ؤرٟ ٌٍزؼظ١ُ اٌن١ّش ٚ٘زا ػ١ٍٗ اٌغالَ عجش٠ً هش٠ك ػٓ أٞ( ف١ٙب فٕفخٕب) رؼبٌٝ
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 سورة الــــــتـــحــــريــــم

 لذ رؼبٌٝ هللا ألْ( سٚؽٟ ِٓ ف١ٗ فٕفخذ) اٌخطبة ٠ؤرٟ ػ١ٍٗ اٌغالَ آدَ لقخ فٟ أِب اٌغالَ ػ١ٍّٙب ٚػ١غٝ

 .ػ١ٍٗ اٌغالَ عجش٠ً هش٠ك ػٓ ػٓ فبٌٕفخ ِش٠ُ فٟ أِب ِجبؽشح خٍمٗ ثؼذ اٌشٚػ آدَ فٟ ٔفخ

ُُ  ٠َب) األِش ثقفخ عبء اٌّٛامغ أؽذ فٟ ِٛمغ ِٓ أوضش فٟ اٌىش٠ُ اٌمشآْ فٟ عبء اٌمٕٛد ٌفع* ْش٠َ  اْلُٕزِٟ َِ

َوبَٔذْ ) أخشٜ ِٛامغ ٚفٟ( ػّشاْ آي﴾ ٖٗ﴿ ٌَِشثِّهِ  َٚ  َٓ ِِ  َٓ ٌْمَبِٔز١ِ  اٌمٕٛد ٘زا ث١ٓ اٌفشق ِب( اٌزؾش٠ُ﴾ ٕٔ﴿ ا

 (اٌىج١غٝ أؽّذ.د) لجٍٗ؟ ٚاٌزٞ

 هبٌذ فٍّب ثبٌقالح هللا أِشن. اٌمبٔز١ٓ ِٓ وبٔذ لٕٛرٙب ٚهبي لٕزذ ٌّب رٌه ثؼذ صُ ثبٌمٕٛد هللا أِش٘ب أِشٌ  ٘زا

 اٌجمشح رمشأ رمؼذ ٌّب اٌقالح فٟ ٚاٌذػبء اٌٛلٛف هٛي اٌقالح هٛي ٘ٛ ٚاٌمٕٛد اٌمبٔز١ٓ ِٓ أٔذ وٕذ فالره

 لٕٛد ٘زا سوؼخ فٟ ٚإٌغبء ػّشاْ ٚآي اٌجمشح ٠مشأ اٌزٙغذ فٟ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ وّب ػّشاْ ٚآي

 . ثٗ رمٕذ أْ هللا أِش٘ب ثّب رمٕذ ٘ىزا وبٔذ اٌغالَ ػ١ٍٙب ِش٠ُ اٌغ١ذح

 

 العمليت:الىصبيب 

 ٠غت اٌؾزس ِٕٙب ِّٙخ لن١خ اٌضٚط عش افؾبء. 

 فٟ أخطؤ أؽذا رؾشعٟ فال عشٖ إلفؾبئٙب صٚعزٗ ػبرت ؽ١ّٕب ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ثبٌشعٛي اإللزذاء 

 . ِخشط ٌٗ ٚارشوٟ اٌجبلٟ ػٓ ٚأػشمٟ اٌؾٟء ثؼل ػشفٟ ؽمه

 ٍٝأِش ػٍٝ ٚاعجبسُ٘ ٚرؤد٠جُٙ ثزؼ١ٍُّٙ اٌؼزاة  ٠ٚٛعت هللا ٠غخو ُِ ٚأٚالدٖ أٍ٘ٗ ٚلب٠خ اٌشعً ػ 

 . ٚرقشفٗ ٚال٠زٗ رؾذ ِٓ ٚفٟ ٔفغٗ فٟ هللا أِش ثّب لبَ ارا اال ٠غٍُ فال هللا

 ِٓ ٌشػ١زٗ غبػ ٠ىْٛ ِزبثؼخ ثذْٚ ث١زٗ فٟ االرقبي ٚعبئً ٚ اٌفنبئ١خ اٌمٕٛاد ٚمغ . 

 أٌفٙب ٚاٌطبػخ اٌؼجبدح ػٍٝ ِغزّش ٚ٘ٛ ثٍغ ارا ؽزٝ اٌقَٛ ػٍٝ اٌقجٟ اٌٌٟٛ ٠ّشْ:  اٌفمٙبء لبي ٚ 

 . اٌقالح ٚوزا اٌّؼق١خ ٚرشن

 ٚٔٛػ ٌٛه ٌضٚعزٟ ؽً وّب اٌؼزاة ِٓ ٚعٍُ ػ١ٍُ هللا فٍٝ إٌجٟ صٚعبد هللا ؽزس . 

 ٠ؼٛد أْ ٠ش٠ذ ال أٚ ف١ٗ ٠ؼٛد ال صُ ٠زٛة أْ إٌقٛػ اٌزٛثخ:  ػّش لبي. 

 ٌُ ٓد٠ٕٗ غ١ش ػٍٝ رىْٛ أْ ٟ٘ ثبٌخ١بٔخ ٌّمقٛدا فب لو ٔجٟ صٚعخ رخ  . 

 ٚآع١خ ػّشاْ ثٕذ ِش٠ُ اال إٌغبء ِٓ ٠ىًّ ٌُٚ وض١ش اٌشعبي ِٓ وًّ)  ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ لبي 

 ( . اٌطؼبَ عبئش ػٍٝ اٌضش٠ذ وفنً إٌغبء ػٍٝ ػبئؾخ ٚفنً خ٠ٍٛذ ثٕذ ٚخذ٠غخ ِضاؽُ ثٕذ

  ظبٌُ وً فزٕخ ِٚٓ اٌخج١ضخ ٚأػّبٌٗ فشػْٛ فزٕخ ِٓ ٠ٕغ١ٙب أْ هللا فشػْٛ صٚعخ آع١خ عؤٌذ 

 . ٌٙب ةفبعزغب
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 :مع خىاتيمهب التحريمسىرة  تىبسب فىاتح 

اِرْ ) إٌجٟ أصٚاط ػٓ ثبٌىالَ اٌغٛسح ثذأد    ُّٟ  أََعشه  َٚ ِٗ  ثَْؼلِ  اٌَِٝ إٌهجِ اِع َٚ ب َؽِذ٠ضًب أَْص ّه ِٗ  َٔجهؤَدْ  فٍََ أَْظََٙشُٖ  ثِ َٚ  ُ  هللاه

 ِٗ فَ  َػ١ٍَْ أَْػَشكَ  ثَْؼَنُٗ  َػشه َٚ  ْٓ ب ثَْؼلٍ  َػ ّه ِٗ  َٔجهؤََ٘ب فٍََ ْٓ  لَبٌَذْ  ثِ ْٔجَؤَنَ  َِ َٟ  لَبيَ  ََ٘زا أَ ُُ  َٔجهؤَِٔ ٌَْؼ١ٍِ ٌَْخج١ِشُ  ا  ثذأد(( ٖ) ا

 أصٚاط ِٓ اِشأر١ٓ ػٍٝ اٌىالَ ٚخزُ ٚؽّزسّ٘ب، ثٗ ٚٔجؤد ؽذا٘ٓإل أعش ٚأٔٗ إٌجٟ أصٚاط ػٓ ثبٌؾذ٠ش

ُ  َمَشةَ ) ٌٛه ٚاِشأح ٔٛػ اِشأح سثّٙب ػقزب اٌغبثم١ٓ األٔج١بء ضاًَل  هللاه َِ  َٓ َشأَحَ  َوفَُشٚا ٌٍِهِز٠ ِْ َشأَحَ  ُٔٛػٍ  اِ ِْ ا  ٌُٛهٍ  َٚ

ِٓ  رَْؾذَ  َوبَٔزَب ْٓ  َػْجَذ٠ْ ِٓ  ِػجَبِدَٔب ِِ ب َفبٌَِؾ١ْ َّ ُْ  فََخبَٔزَبُ٘ ب ٠ُْغ١َِٕب فٍََ َّ ُْٕٙ َٓ  َػ ِِ  ِ ًَ  َؽ١ْئًب هللاه ل١ِ غَ  إٌهبسَ  اْدُخاَل  َٚ َِ  َٓ اِخ١ٍِ  اٌذه

 إٌغبء ػٍٝ اٌىالَ زبَٚاٌخ اٌجذا٠خ فٟ. ػّشاْ ثٕذ ِٚش٠ُ فشػْٛ اِشأح فبٌؾز١ٓ اِشأر١ٓ روش صُ(( ٓٔ)

 ٚروش أ٠نبً  إٌغبء ػٓ اٌؾذ٠ش ٚأزٙٝ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ إٌجٟ ٔغبء ػٍٝ اٌىالَ ثذأ اٌجذا٠خ فٟ. ٚهبػزٙٓ

ُْ ) ٔٛػ صٚعخ ِضً ٠ٕفؼٙب ال ٔجٟ صٚعخ وٛٔٙب أٔٗ رؾز٠ش ٚروش ّٔبرط ب ٠ُْغ١َِٕب فٍََ َّ ُْٕٙ َٓ  َػ ِِ  ِ  رمً ال( َؽ١ْئًب هللاه

 فٟ وٍٗ فبٌىالَ. أزجٙٛا أْ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ إٌجٟ ٔغبء اٌٝ سعبٌخ ٚوؤٔٙب رؾز٠ش ٘زا ٔجٟ أِشأح أٔب اؽذا٘ٓ

 اٌخ١بٔخ. اٌغبثم١ٓ األٔج١بء ٚصٚعبد فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ إٌجٟ أصٚاط ث١ٓ ٚامؾخ اٌؼاللخ هللا، ٚهبػخ إٌغبء

 .ثٗ اإل٠ّبْ ػذَ ثّؼٕٝ ٟ٘ ٚأّب ا٢ْ اٌؾذ٠ش اٌّقطٍؼ ثّؼٕٝ ١ٌغذ ٕ٘ب

 

 

عٛسح اٌزؾش٠ُ ٔٙب٠خ  
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 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة تبارك ::
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ســـور الــقــــرآنمـــدارســـة   

 تببرك ســـــىرة

 تدارس السىرة كبملت:

 يدي السىرة:بيه 

  ذكر العلماء أن من أسماء هذه السورة: الملك، وتبارك، والمانعة، والواقٌة، والمنجٌة، فاسمها الملك

ألن الملك محل الخضوع من كل من ٌرى الملك وكذا تبارك، ألن من كان له تمم الثبات والبقاء له 

ع حامل على لزوم طرٌق من كل شًء كمال الخضوع، وكذا اسمها الواقٌة، والمنجٌة، ألن الخضو

 السعادة ومن لزمها نجى مما ٌخاف ومنع من كل هول، ووقً من كل محذور.

 .سورة مكٌة 

  :من فضائلها 

o  ما روي عن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال )سورة من القرآن ثالثون آٌة

 تشفع لصاحبها حتى ُغفر له: تبارك الذي بٌده الملك(.

o مٌد بن عبد الرحمن بن عوف )أنه أخبره أن "قل هو هللا أحد" تعدل ومنها ما روي عن ح

 ثلث القرآن، وأن "تبارك الذي بٌده الملك" تجادل عن صاحبها(.

  محور السورة: تعتنً بؤصول العقٌدة األساسٌة وهً إثبات وجود هللا وعظمته وقدرته على  كل

د وعلٌه فمفتاح السورة كلها شًء وعالجت إنشاء تصور جدٌد للوجود وعالقته بخالق الوجو

ومحورها الذي تشد إلٌه الحركة فٌها هو مطلعها الجامع الموحً "تبارك الذي بٌده الملك" وحقٌقة 

القدرة تتفرع منها سائر الصور التً عرضتها السورة وسائر الحركات المغٌبة. )فمقصود هذه 

 م القدرة(.السورة الخضوع هلل تعالى التصافه بكمال الملك الدال على تما

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

افتتحت سورة الملك بقوله "تبارك الذي بٌده الملك" وفٌه من التنزٌه والتعظٌم وصفة التعالً ما ال ٌخفى وال 

ٌكون ذلك إال عقب تفصٌل وإٌراد عجائب من صنعه سبحانه ولما كان قد وقع فً آخر سورة التحرٌم ما فٌه 

أعظم عبرة لمن تذكر، وأعلى آٌة لمن استبصر من ذكر المرأتٌن اللتٌن كانتا تحت عبدٌن صالحٌن من عباد 

هللا، وهما النبٌان الكرٌمان نوح ولوط علٌهما السالم فلم تإمنا ولم ٌغنٌا عنهما من هللا شٌئاً لٌعلم العاقل وهو 

 ٌضع األسباب أن القلوب بٌد الوهاب الذي بٌده الملك.

ضاً ختم هللا سورة التحرٌم بؤن الصلة ال تنفع إال بالطاعة، وأصل الطاعة المعرفة والتصدٌق بالكلمات وأٌ

اإللهٌة، وافتتح هذه السورة بدالئل المعرفة وآٌات الربوبٌة فقال "تبارك الذي بٌده الملك وهو على كل شًء 

 قدٌر * الذي خلق الموت والحٌات لٌبلوكم".
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تــــبــــاركسورة   

 لسىرة ومضمىن مب قبلهب:المىبسبت بيه مضمىن ا

إن مقصود سورة التحرٌم الحث على التقدٌر والتدبٌر فً األدب مع هللا، ومع رسوله صلى هللا علٌه وسلم   

ومع سائر العباد، وحسن العشرة للنساء، اقتداء بالنبً علٌه السالم فً حسن عشرته وكرٌم صحبته. وسورة 

ته وتوضح قدرة هللا على إثابة من أطاع وخشً الرحمن الملك جاءت تبٌن عظٌم قدرة هللا ودالئل قدر

بالغٌب، فاستحق المغفرة واألجر العظٌم بسبب االلتزام باآلداب التً أرشدت إلٌها سورة التحرٌم وتبٌن عاقبة 

 من كفر باهلل لوم ٌلتزم بهذه اآلداب الربانٌة باستحقاقهم عذاب جهنم وبئس المصٌر.

درة هللا وهٌمنته وتؤٌٌده لرسوله محمد صلى هللا علٌه وسلم فً مواجهة سورة التحرٌم جاءت تبٌن مدى ق

احتمال تآمر امرأتٌن من نسائه علٌه، وهذه السورة توضح بصٌغة عامة أن بٌد هللا ملك السماوات واألرض 

 ومن فٌهن وأنه على كل شًء قدٌر.
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ســـور الــقــــرآنمـــدارســـة   

 محىر السىرة:
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تــــبــــاركسورة   

 تدارس السىرة كبملت:

  التفسير المىضىعي للسىرة:

 ( ابتدأت سورة الملك ببٌان عظمة هللا وجالل قدرته، موضحة أن كل وفرة من الخٌر 5 – 1اآلٌات )

ثابت هلل تعالى، فدلت اآلٌت أن هللا تعاظم عما سواه، وفً اآلٌة ما ٌدل على إثبات صفة الٌد هلل بما 

 ٌلٌق بجالله وعظمته بقوله "الذي بٌده الملك".

 ( لما أخبر سب11 – 6اآلٌات ) ،حانه وتعالى عن عذاب السعٌر لشٌاطٌن الجن فً المقطع السابق

أتبعه جل وعال ببٌان أن عذاب جنهم للكفار عامة، حتى ال ٌتوهم أن العذاب مقتصر على شٌاطٌن 

الجن دون شٌاطٌن اإلنس وهذا دلٌل من دالئل القدرة، فإٌقاع العذاب المنذر بسوء العاقبة على من 

 ٌستحقه.

 ( بعد أن بٌن القرآن حال من عصى وكفر ٌوم القٌامة أتبعه ببٌان حال من آمن 15 – 11اآلٌات )

واستبصر فوعد المإمنٌن بالمغفرة بعد وعٌده للكفار بنار جهنم للمقابلة ثم عاد إلى بٌان أنه علٌم بما 

ٌها، ٌصدر عن الخلق فً السر والعلن وأقام الدلٌل على ذلك بؤنه الخالق الذي ذلل لهم األرض وما ف

 وأذن لهم باالنتفاع بما فٌها من خٌرات.

 ( انتقل القرآن إلى بٌان علم هللا وعظٌم القدرة اإللهٌة إلى التخوٌف لمن لم ٌرع 11 – 16اآلٌات )

 حق خالق األرض حق الرعاٌة.

 ( بعد أن بٌن القرآن فً المقطع السابق بعض دالئل قدرته سبحانه وتعالى على 12 – 12اآلٌات )

إٌقاع العقاب بالعصاة وضرب لهم مثالً لذلك بعقاب من سلف من المكذبٌن أردفه بتوبٌخهم على 

 عبادتهم غٌره وبٌن أنه ال أحد ٌستطٌع أن ٌدفع عن الخلق العذاب أو ٌجلب لهم الرزق غٌر هللا.

 ( لما ذكر القرآن الكرٌم فً المقطع السابق عدد من دالئل القدرة من خلق الناس 02 – 15اآلٌات )

وحواسهم وتكاثرهم وتوزٌعهم فً األرض، وبٌن أن نهاٌة ذلك كله حشر الخلق بٌن ٌدي هللا 

سبحانه، ثم أتبعه فً هذا المقطع األخٌر بتساإل الكفار تعنتاً عن وقت وقوع ذلك الٌوم الذي ٌبعث 

 الخلق وٌحشروا بٌن ٌدي هللا.فٌه 

 

 :لتمهيدا

ؾّذهلل ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب ػٍّب ٚ٘ذٜ اٌ  ثغُ هللا

 ٚرمٝ..

 اٌٍُٙ اسصلٕب اٌجشوخ ٚاإلخالص.

ٚع١ّغ ِؾجٛثبرٗ ٠ٕٚزفغ ثٙب اإلٔغبْ ٚ٘ٛ ٠غ١ش فٟ ٘زٖ اٌذ١ٔب ٠طّغ أْ ٠ض٠ذ فٟ ٚلزٗ ٚػّشٖ ِٚبٌٗ ٚأثٕبئٗ 

 أػٍٝ دسعبد االٔزفبع.

 و١ف ٠ؾظً ٌٗ رٌه؟

 وبْ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠ذػٛ ثبٌجشوخ فٟ أِٛس وض١شح.
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 ِب ٟ٘ اٌجشوخ؟

ٟ٘ صجٛد اٌخ١ش اإلٌٟٙ فٟ اٌشٟء ،ٟٚ٘ أوضش إٌفغ ،فبٔٙب ارا ؽٍذ فٟ ل١ًٍ وضشرٗ ،ٚارا ؽٍذ فٟ ل١ًٍ وضشرٗ، 

 ٚارا ؽٍذ فٟ وض١ش ٔفغ.

 ِٚٓ أػظُ صّبس اٌجشوخ فٟ األِٛس وٍٙب اعزؼّبٌٙب فٟ ؽبػخ هللا ػض ٚعً.

ِٚٓ رؤًِ فٟ ؽبي اٌظبٌؾ١ٓ ٚاألخ١بس ِٓ اٌؼٍّبء ٚؽٍجخ اٌؼٍُ ٚاٌؼجبد ٠غذ اٌجشوخ ظب٘شح فٟ أؽٛاٌُٙ رغذ 

هللا ثشوخ فٟ ِبٌٗ، فال رغذ ِظبس٠ف ٠ٕفمٙب ثذْٚ فبئذح،فٙٛ ِغزمش اٌؾبي ، ٚآخش رغذ ٚلزٗ ِؼّٛس ثطبػخ 

 ٚٔفغ إٌبط ٚوؤْ عبػبد ٠ِٛٗ أؽٛي ِٓ عبػبد أ٠بَ إٌبط اٌؼبد٠خ.

ٚأِب اٌجشوخ فٟ اٌؼٍُ فغ١ٍخ ٚاػؾخ ،اٌجؼغ صوٝ ِب ٌذ٠ٗ ِٓ اٌؼٍُ ٚ٘ٛ ل١ًٍ فٕفغ ثٗ ِذسعب أٚ داػ١خ أٚ 

 ِٛظفب أٚ غ١ش رٌه ،ٚػذُ٘ ِٓ ٌذ٠ٗ ػٍُ وض١ش ٌىٓ ال أصش ٌٕفغ إٌبط ِٕٗ.

ٚعً رؼُ وً شٟء فٟ اٌّبي ٚاٌٌٛذ ٚاٌٛلذ ٚاٌؼًّ ٚاٌضٚعخ ٚاٌذػٛح ٚاٌذاثخ ٚاٌذاس  ٚاٌجشوخ ارا أٔضٌٙب هللا ػض

 ٚاٌؼمً ٚاٌغٛاسػ ٚاٌظذ٠ك، ٌٙزا وبْ اٌجؾش ػٓ اٌجشوخ ِّٙب ٚػشٚس٠ب.

 و١ف رغزغٍت اٌجشوخ؟-

 *رمٜٛ هللا )ٌٚٛ أْ أً٘ اٌمشٜ إِٓٛا ٚارمٛا ٌفزؾٕب ػ١ٍُٙ ثشوبد ِٓ اٌغّبء ٚاألسع (

فّٙٗ ٚرذاسعٗ فبٔٗ وزبة ِجبسن )وزبة أٔضٌٕبٖ ا١ٌه ِجبسن ١ٌذثشٚا آ٠برٗ ١ٌٚززوش أٌٚٛا *لشاءح اٌمشآْ ٚ

 األٌجبة(

 دائّب اعؤي هللا أْ ٠شصله ثشوخ اٌمشآْ ٟٚ٘ اٌؼًّ ثٙزا اٌمشآْ ٚاالٔزفبع ثب٠٢بد.

جشوخ فٟ ع١ّغ *اٌذػبء ،وبْ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠طٍت اٌجشوخ فٟ أِٛس وض١شح ٚأٔذ دائّب اعؤي هللا اٌ

 أِٛسن،فبٌجشوخ اٌخ١ش ٚإٌفغ.

 *أغبص األػّبي فٟ أٚي إٌٙبس لبي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: )اٌٍُٙ ثبسن ألِزٟ فٟ ثىٛس٘ب(.

 *ارجبع اٌغٕخ فٟ وً األِٛس فبٔٙب ال رؤرٟ اال ثخ١ش

 ٚعطٗ(.لبي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: )اٌجشوخ رٕضي ٚعؾ اٌطؼبَ فىٍٛا ِٓ ؽبفز١ٗ ٚال رؤوٍٛا ِٓ 

 ٚأِش إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ثٍؼك األطبثغ ٚلبي: )أىُ ال رذسْٚ فٟ أٞ ؽؼبِىُ اٌجشوخ(

 *االعزخبسح ٚاٌزف٠ٛغ أْ ِب ٠خزبسٖ هللا ٌؼجذٖ خ١ش ِّب ٠خزبسٖ اٌؼجذ ٌٕفغٗ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح.

 *اإلٔفبق ٚاٌظذلخ ِغٍجخ ٌٍشصق ٚاٌجشوخ.

 *اٌجؼذ ػٓ اٌّبي اٌؾشاَ.

 ذ هلل ػٍٝ ػطبئٗ )ٌٚئٓ شىشرُ ألص٠ذٔىُ(*اٌشىش ٚاٌؾّ

 *اٌّذاِٚخ ػٍٝ االعزغفبس.

*االعزّبع ػٍٝ اٌطؼبَ ٚلذ ثٛسن األوً اٌّغزّغ ػٍٝ اٌطؼبَ ٚعؼٍذ اٌجشوخ ػٍٝ اٌطؼبَ اٌزٞ ٠غزّغ ف١ٗ 

 ،لبي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: )ؽؼبَ االص١ٕٓ وبفٟ اٌضالصخ، ٚؽؼبَ اٌضالصخ وبفٟ األسثؼخ(

  ػ١ٍٗ ٚعٍُ : )فبْ فٟ اٌغؾٛس ثشوخ(.*اٌغؾٛس، لبي طٍٝ هللا

 *ِبء صِضَ، )صِضَ ٌّب ششة ٌٗ(

 ٚؽجخ اٌجشوخ دٚاء ٌىً داء اال اٌّٛد ٚأوٍٙب رئوً ػشش٠ٓ ؽجخ لجً إٌَٛ رمٛٞ إٌّبػخ .

ٚاٌٍجٓ ف١ٗ ثشوخ ،اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي: )ٚصدٔب ِٕٗ (ٌُٚ ٠مً: صدٔب خ١شا ِٕٗ،ألْ ف١ٗ ثشوخ، ٠ض٠ً 

 ش ٠ٕٚشؾ اٌذٚسح اٌذ٠ِٛخ ٠ٚطٙش اٌغغُ ِٓ اٌغَّٛ .اٌزٛر

 ٕٚ٘بن أصِٕخ ٚأِبوٓ ِجبسوخ.
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 ِٓ األِبوٓ اٌّجبسوخ ِىخ ٚاٌّذ٠ٕخ ،اٌظالح فٟ ِىخ ِبئخ أٌف طالح ٚاٌظالح فٟ اٌّذ٠ٕخ ثؤٌف طالح.

 ١ٌٍٚخ اٌمذس ِجبسوخ خ١ش ِٓ أٌف شٙش.

 وخ.ٚسِؼبْ ِجبسن ِٚٛاعُ اٌطبػبد اٌزٟ ٠زؼبػف األعش ف١ٙب ِجبس

 فبهلل رؼبٌٝ ٘ٛ اٌزٞ ٠جبسن ٌٕب ٠ٚجبسن ف١ٕب .

ٚال ٠غٛص ٌفع)رجبسن( اال هلل رؼبٌٝ فٟٙ خبطخ ثبهلل رؼبٌٝ ،لبي رؼبٌٝ: )رجبسن اٌزٞ ث١ذٖ اٌٍّه ٚ٘ٛ ػٍٝ وً 

 شٟء لذ٠ش(.

 ا١ٌَٛ ثبرْ هللا عٕزذاسط عٛسح اٌٍّه.

 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

 ط: ِب ِؼٕٝ رجبسن ؟

ٚوضش خ١شٖ، ٚػُ اؽغبٔٗ، ِٓ ػظّزٗ أْ ث١ذٖ ٍِه اٌؼبٌُ اٌؼٍٛٞ ٚاٌغفٍٟ، فٙٛ اٌزٞ خٍمٗ،  رؼبظُ ٚرؼبٌٝ،  : أٞ

٠ٚزظشف ف١ٗ ثّب شبء، ِٓ األؽىبَ اٌمذس٠خ، ٚاألؽىبَ اٌذ١ٕ٠خ، اٌزبثؼخ ٌؾىّزٗ، ِٚٓ ػظّزٗ، وّبي لذسرٗ اٌزٟ 

  . األسع٠مذس ثٙب ػٍٝ وً شٟء، ٚثٙب أٚعذ ِب أٚعذ ِٓ اٌّخٍٛلبد اٌؼظ١ّخ، وبٌغّبٚاد ٚ

 ط: ِب اٌؾىّخ ِٓ خٍك اٌّٛد ٚاٌؾ١بح؟

ُكْم أَْحَسُن َعَماًل  } قدر لعباده أن ٌحٌٌهم ثم ٌمٌتهم؛   : وخلق الموت والحٌاة أي ٌُّ ْبلَُوُكْم أَ ٌَ أخلصه وأصوبه،   : أي  { لِ

وأخبرهم أنهم سٌنقلون منها، وأمرهم ونهاهم، وابتالهم بالشهوات فإن هللا خلق عباده، وأخرجهم لهذه الدار، 

المعارضة ألمره، فمن انقاد ألمر هللا وأحسن العمل، أحسن هللا له الجزاء فً الدارٌن، ومن مال مع شهوات 

  . النفس، ونبذ أمر هللا، فله شر الجزاء

ٌَْؼِض٠ضُ  } َٛ ا ُ٘    . غ األش١بء، ٚأمبدد ٌٗ اٌّخٍٛلبداٌزٞ ٌٗ اٌؼضح وٍٙب، اٌزٟ لٙش ثٙب ع١ّ  { َٚ

ٌَْغفُٛسُ  }  ػٓ اٌّغ١ئ١ٓ ٚاٌّمظش٠ٓ ٚاٌّزٔج١ٓ، خظًٛطب ارا ربثٛا ٚأٔبثٛا، فبٔٗ ٠غفش رٔٛثُٙ، ٌٚٛ ثٍغذ ػٕبْ   { ا

   . اٌغّبء، ٠ٚغزش ػ١ٛثُٙ، ٌٚٛ وبٔذ ًِء اٌذ١ٔب

 س: ماهً دالالت قدرة هللا تعالى فً اآلٌات ؟

اٍد ِؽجَبلًب }  َٚ ب َّ وً ٚاؽذح فٛق األخشٜ، ٌٚغٓ ؽجمخ ٚاؽذح، ٚخٍمٙب فٟ غب٠خ اٌؾغٓ   : أٞ  { اٌَِّزٞ َخٍََك َعْجَغ َع

دٍ  } ٚاإلرمبْ  ُٚ ْٓ رَفَب ِِ  ِٓ َّ ْؽ ٍِْك اٌشَّ ب رََشٜ فِٟ َخ    . خًٍ ٚٔمض  : أٞ  { َِ

ٚارا أزفٝ إٌمض ِٓ وً ٚعٗ، طبسد ؽغٕخ وبٍِخ، ِزٕبعجخ ِٓ وً ٚعٗ، فٟ ٌٛٔٙب ١٘ٚئزٙب ٚاسرفبػٙب، ِٚب 

   . ف١ٙب ِٓ اٌشّظ ٚاٌمّش ٚاٌىٛاوت ا١ٌٕشاد، اٌضٛاثذ ِٕٙٓ ٚاٌغ١بساد

ب، أِش  ًِ    : سعبئٙب، لبيرؼبٌٝ ثزىشاس إٌظش ا١ٌٙب ٚاٌزؤًِ فٟ أ  [ هللا ] ٌّٚب وبْ وّبٌٙب ِؼٍٛ
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ٌْجََظشَ  }  ْٓ فُطُٛسٍ  } أػذٖ ا١ٌٙب، ٔبظًشا ِؼزجًشا   : أٞ  { فَبْسِعِغ ا ِِ ًْ رََشٜ     . ٔمض ٚاخزالي  : أٞ  { َ٘

 {  ِٓ ر١َْ ٌْجََظَش َوشَّ َُّ اْسِعِغ ا َٛ َؽِغ١ش   } وضشح اٌزىشاس   : اٌّشاد ثزٌه  { صُ ُ٘ َٚ ٌْجََظُش َخبِعئًب  ْٕمٍَِْت ا١ٌََِْه ا ػبعًضا ػٓ   : أٞ  { ٠َ

   . أْ ٠شٜ خٍاًل أٚ فطًٛسا، ٌٚٛ ؽشص غب٠خ اٌؾشص

     : صُ طشػ ثزوش ؽغٕٙب فمبي

ُْ َػَزاَة اٌغَّ  }   [ ٓٔـ  5 ]  أَْػزَْذَٔب ٌَُٙ َٚ  ِٓ ١َبِؽ١ ب ٌٍِشَّ ًِ ٍَْٕبَ٘ب ُسُعٛ َعَؼ َٚ َظبث١َِؼ  َّ ١َْٔب ثِ بَء اٌذُّ َّ َّب اٌغَّ ٌَمَْذ َص٠َّٕ َٚ َٓ ٌٍَِِّز٠ َٚ ِؼ١ِش * 

ٌْمُٛا فِ  ِظ١ُش * اَِرا أُ َّ ٌْ ثِْئَظ ا َٚ  َُ َّ ُْ َػَزاُة َعَٕٙ ِٙ ٌَْغ١ِْع َوفَُشٚا ثَِشثِّ َٓ ا ِِ ١َُّض  َّ َٟ رَفُُٛس * رََىبُد رَ ِ٘ َٚ ١ِٙمًب  ُؼٛا ٌََٙب َش ِّ ١َٙب َع

ُْ َِٔز٠ش  * لَبٌُٛا ثٍََٝ لَْذ َعبَءَٔب َِٔز٠ش  فََىزَّ  ُْ ٠َؤْرُِى ُْ َخَضَٔزَُٙب أٌََ ط  َعؤٌََُٙ ْٛ َٟ ف١َِٙب فَ ٌْمِ
ب أُ َّ ٍء اِ ُوٍَّ ْٟ ْٓ َش ِِ  ُ َي هللاَّ ب َٔضَّ َِ ٍَْٕب  لُ َٚ ْْ ْثَٕب 

ب ُوَّٕب فِٟ أَْطَؾبِة اٌغَِّؼ١شِ  َِ  ًُ ْٚ َْٔؼمِ ُغ أَ َّ ْٛ ُوَّٕب َْٔغ لَبٌُٛا ٌَ َٚ ُْ ااِلَّ فِٟ َػاَلٍي َوج١ٍِش *  ْٔزُ    { أَ

١َْٔب } ٌٚمذ عٍّٕب   : أٞ بَء اٌذُّ َّ َظبث١ِؼَ  } اٌزٟ رشٚٔٙب ٚر١ٍىُ،   { اٌغَّ َّ إٌغَٛ، ػٍٝ اخزالفٙب فٟ إٌٛس   : ٟٚ٘  { ثِ

ب، ال ؽغٓ ف١ٗ ٚال عّبيٚاٌؼ١ب ًّ   . ء، فبٔٗ ٌٛال ِب ف١ٙب ِٓ إٌغَٛ، ٌىبٔذ عمفًب ِظٍ

 س: ما الحكمة من خلق النجوم؟

، ًٚٔٛسا ٚ٘ذا٠خ ٠ٙزذٜ ثٙب فٟ ظٍّبد اٌجش ٚاٌجؾش، ٚال ٠ٕبفٟ  [ ٚعّبال ] عؼً هللا ٘زٖ إٌغَٛ ص٠ٕخ ٌٍغّبء، 

ِٓ إٌغَٛ فٛق اٌغّبٚاد اٌغجغ، فبْ اٌغّبٚاد شفبفخ،  اخجبسٖ أٔٗ ص٠ٓ اٌغّبء اٌذ١ٔب ثّظبث١ؼ، أْ ٠ىْٛ وض١ش

ٍَْٕبَ٘ب } ٚثزٌه رؾظً اٌض٠ٕخ ٌٍغّبء اٌذ١ٔب، ٚاْ ٌُ رىٓ اٌىٛاوت ف١ٙب،  َعَؼ ِٓ  } اٌّظبث١ؼ   : أٞ  { َٚ ب ٌٍِش١ََّبِؽ١ ًِ   { ُسُعٛ

١ٓ أخجبس األسع، اٌز٠ٓ ٠ش٠ذْٚ اعزشاق خجش اٌغّبء، فغؼً هللا ٘زٖ إٌغَٛ، ؽشاعخ ٌٍغّبء ػٓ رٍمف اٌش١بؽ

أَْػزَْذَٔب ٌَُُٙ } فٙزٖ اٌشٙت اٌزٟ رشِٝ ِٓ إٌغَٛ، أػذ٘ب هللا فٟ اٌذ١ٔب ٌٍش١بؽ١ٓ،    { َػَزاِة اٌغَِّؼ١شِ  } فٟ ا٢خشح   { َٚ

ألُٔٙ رّشدٚا ػٍٝ هللا، ٚأػٍٛا ػجبدٖ، ٌٚٙزا وبْ أرجبػُٙ ِٓ اٌىفبس ِضٍُٙ، لذ أػذ هللا ٌُٙ ػزاة اٌغؼ١ش، فٍٙزا 

ِظ١شُ  }   : لبي َّ ٌْ ثِْئَظ ا َٚ  َُ َّ ُْ َػَزاُة َعَٕٙ ِٙ َٓ َوفَُشٚا ثَِشثِّ ٌٍَِِّز٠   . اٌزٞ ٠ٙبْ أٍ٘ٗ غب٠خ اٌٙٛاْ  { َٚ

 ط: و١ف ٠ىْٛ ؽبي اٌّؼزذ٠ٓ فٟ إٌبس؟

ٌْمُٛا ف١َِٙب }  ١ِٙمًب } ػٍٝ ٚعٗ اإل٘بٔخ ٚاٌزي   { اَِرا أُ ُؼٛا ٌََٙب َش ِّ َٟ رَفُٛسُ  } طٛرًب ػب١ًٌب فظ١ًؼب،   : أٞ  { َع ِ٘ َٚ }   .   

ٌَْغ١ْعِ  }  َٓ ا ِِ ١َُّض  َّ بػٙب أْ ٠فبسق ثؼؼٙب ثؼًؼب، ٚرزمطغ ِٓ شذح غ١ظٙب ػٍٝ اٌىفبس، رىبد ػٍٝ اعزّ  : أٞ  { رََىبُد رَ

ُْ َخَضَٔزَُٙب  }   : صُ روش رٛث١خ اٌخضٔخ ألٍ٘ٙب فمبي  "  ؟ فّب ظٕه ِب رفؼً ثُٙ، ارا ؽظٍٛا ف١ٙب ط  َعؤٌََُٙ ْٛ َٟ ف١َِٙب فَ مِ ٌْ
ب أُ َّ ُوٍَّ

 َٔ ُْ ُْ ٠َؤْرُِى    . ؽبٌىُ ٘زا ٚاعزؾمبلىُ إٌبس، وؤٔىُ ٌُ رخجشٚا ػٕٙب، ٌُٚ رؾزسوُ إٌزس ِٕٙب  : أٞ  ؟   { ِز٠ش  أٌََ

ُْ ااِلَّ  }  ْٔزُ ْْ أَ ٍء اِ ْٟ ْٓ َش ِِ  ُ َي هللاَّ ب َٔضَّ َِ ٍَْٕب  لُ َٚ ْثَٕب  فغّؼٛا ث١ٓ رىز٠جُٙ   { فِٟ َػاَلٍي َوج١ِشٍ لَبٌُٛا ثٍََٝ لَْذ َعبَءَٔب َِٔز٠ش  فََىزَّ

اٌخبص، ٚاٌزىز٠ت اٌؼبَ ثىً ِب أٔضي هللا ٌُٚ ٠ىفُٙ رٌه، ؽزٝ أػٍٕٛا ثؼالي اٌشعً إٌّزس٠ٓ ُٚ٘ اٌٙذاح 

   ؟ اٌّٙزذْٚ، ٌُٚ ٠ىزفٛا ثّغشد اٌؼالي، ثً عؼٍٛا ػالٌُٙ، ػالاًل وج١ًشا، فؤٞ ػٕبد ٚرىجش ٚظٍُ، ٠شجٗ ٘زا
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لَبٌُٛا }  ب ُوَّٕب فِٟ أَْطَؾبِة اٌغَِّؼ١شِ  }   : ِؼزشف١ٓ ثؼذَ أ١ٍ٘زُٙ ٌٍٙذٜ ٚاٌششبد  { َٚ َِ  ًُ ْٚ َْٔؼمِ ُغ أَ َّ ْٛ ُوَّٕب َْٔغ فٕفٛا ػٓ   { ٌَ

٠ٚٛلفٗ ػٍٝ  أٔفغُٙ ؽشق اٌٙذٜ، ٟٚ٘ اٌغّغ ٌّب أٔضي هللا، ٚعبءد ثٗ اٌشعً، ٚاٌؼمً اٌزٞ ٠ٕفغ طبؽجٗ،

ٚال ػمً، ٚ٘زا ثخالف أً٘   [ ٌُٙ ] ؽمبئك األش١بء، ٚا٠ضبس اٌخ١ش، ٚاالٔضعبس ػٓ وً ِب ػبلجزٗ ر١ِّخ، فال عّغ 

ا١ٌم١ٓ ٚاٌؼشفبْ، ٚأسثبة اٌظذق ٚاإل٠ّبْ، فبُٔٙ أ٠ذٚا ا٠ّبُٔٙ ثبألدٌخ اٌغّؼ١خ، فغّؼٛا ِب عبء ِٓ ػٕذ هللا، 

ب ِٚؼشفخ ٚػّاًل  ًّ    . ٚعبء ثٗ سعٛي هللا، ػٍ

اٌّؼشفخ ٌٍٙذٜ ِٓ اٌؼالي، ٚاٌؾغٓ ِٓ اٌمج١ؼ، ٚاٌخ١ش ِٓ اٌشش، ُٚ٘ ـ فٟ اإل٠ّبْ ـ ثؾغت   : ٚاألدٌخ اٌؼم١ٍخ

ِب ِٓ هللا ػ١ٍُٙ ثٗ ِٓ االلزذاء ثبٌّؼمٛي ٚإٌّمٛي، فغجؾبْ ِٓ ٠خزض ثفؼٍٗ ِٓ ٠شبء، ٠ّٚٓ ػٍٝ ِٓ ٠شبء 

  . ِٓ ػجبدٖ، ٠ٚخزي ِٓ ال ٠ظٍؼ ٌٍخ١ش

 ؼبٌٝ ػٓ ٘ئالء اٌّؼبٔذ٠ٓ اٌّؼزشف١ٓ ثؼالٌُٙ؟ط: ِبرا لبي ر

ُْ فَُغْؾمًب أِلَْطَؾبِة اٌغَِّؼ١شِ  }   : لبي رؼبٌٝ ػٓ ٘ئالء اٌذاخ١ٍٓ ٌٍٕبس، اٌّؼزشف١ٓ ثظٍُّٙ ٚػٕبدُ٘ ِٙ ْٔجِ   { فَبْػزََشفُٛا ثَِز

   . ثؼًذا ٌُٙ ٚخغبسح ٚشمبء  : أٞ

أشمبُ٘ ٚأسداُ٘، ؽ١ش فبرُٙ صٛاة هللا، ٚوبٔٛا ِالص١ِٓ ٌٍغؼ١ش، اٌزٟ رغزؼش فٟ أثذأُٙ، ٚرطٍغ ػٍٝ فّب 

  ! أفئذرُٙ

ط: ِٕٙظ اٌمشآْ رض١ٕخ األِٛس فؼٕذِب ٠زوش أً٘ اٌشمبء ٠زوش أً٘  إٌؼ١ُ ، فّبرا لبي رؼبٌٝ ػٓ اٌز٠ٓ ٠خشْٛ 

 سثُٙ؟

أَْعش  َوج١ِش   }    َٚ ْغفَِشح   َِ  ُْ ٌَْغ١ِْت ٌَُٙ ُْ ثِب ُ َْ َسثَّٙ ْٛ َٓ ٠َْخَش َّْ اٌَِّز٠    { اِ

ٌَْغ١ْتِ  }   : ٌّب روش ؽبٌخ األشم١بء اٌفغبس، روش ؽبٌخ اٌغؼذاء األثشاس فمبي ُْ ثِب ُ َْ َسثَّٙ ْٛ َٓ ٠َْخَش َّْ اٌَِّز٠ فٟ   : أٞ  { اِ

ع١ّغ أؽٛاٌُٙ، ؽزٝ فٟ اٌؾبٌخ اٌزٟ ال ٠طٍغ ػ١ٍُٙ ف١ٙب اال هللا، فال ٠مذِْٛ ػٍٝ ِؼبط١ٗ، ٚال ٠مظشْٚ ف١ّب 

ْغفَِشح   } أِش ثٗ  َِ  ُْ ٌزٔٛثُٙ، ٚارا غفش هللا رٔٛثُٙ؛ ٚلبُ٘ شش٘ب، ٚٚلبُ٘ ػزاة اٌغؾ١ُ، ٌُٚٙ أعش وج١ش ٚ٘ٛ   { ٌَُٙ

، ٚاٌّشز١ٙبد، ٚاٌمظٛس  [ اٌّزٛاطالد ] ُ اٌّم١ُ، ٚاٌٍّه اٌىج١ش، ٚاٌٍزاد ِب أػذٖ ٌُٙ فٟ اٌغٕخ، ِٓ إٌؼ١

   . اٌؼب١ٌبد، ٚاٌؾٛس اٌؾغبْ، ٚاٌخذَ ٚاٌٌٛذاْ  [ ٚإٌّبصي ] 

  . ٚأػظُ ِٓ رٌه ٚأوجش، سػب اٌشؽّٓ، اٌزٞ ٠ؾٍٗ هللا ػٍٝ أً٘ اٌغٕبْ

 ط: و١ف أخجش عجؾبٔٗ ػٓ عؼخ ػٍّٗ ؟

َٛ اٌٍَِّط١ُف  }   ُ٘ َٚ ْٓ َخٍََك  َِ  ُُ ُذِٚس * أاََل ٠َْؼٍَ ُ  ثَِزاِد اٌظُّ ُ َػ١ٍِ ِٗ أَِّٗ ِٚ اْعَُٙشٚا ثِ ُْ أَ ٌَُى ْٛ ٚا لَ أَِعشُّ ٌَْخج١ِشُ َٚ    { ا
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ِٗ  }   : ٘زا اخجبس ِٓ هللا ثغؼخ ػٍّٗ، ٚشّٛي ٌطفٗ فمبي ِٚ اْعَُٙشٚا ثِ ُْ أَ ٌَُى ْٛ ٚا لَ أَِعشُّ وٍٙب عٛاء ٌذ٠ٗ، ال   : أٞ  { َٚ

ُذٚسِ  } ٠خفٝ ػ١ٍٗ ِٕٙب خبف١خ، فـ  ُ  ثَِزاِد اٌظُّ ُ َػ١ٍِ ثّب ف١ٙب ِٓ ا١ٌٕبد، ٚاإلساداد، فى١ف ثبأللٛاي   : أٞ  { أَِّٗ

   !  ؟ فؼبي، اٌزٟ رغّغ ٚرشٜٚاأل

ْٓ َخٍَكَ  }   : صُ لبي ـ ِغزذال ثذ١ًٌ ػمٍٟ ػٍٝ ػٍّٗ ـ  َِ  ُُ فّٓ خٍك اٌخٍك ٚأرمٕٗ ٚأؽغٕٗ، و١ف ال   { أاََل ٠َْؼٍَ

َٛ اٌٍَّ  }   !  ؟ ٠ؼٍّٗ ُ٘ ٌَْخج١ِشُ َٚ ٚاٌخفب٠ب  ] اٌزٞ ٌطف ػٍّٗ ٚخجشٖ، ؽزٝ أدسن اٌغشائش ٚاٌؼّبئش، ٚاٌخجب٠ب   { ِط١ُف ا

ِٚٓ ِؼبٟٔ اٌٍط١ف، أٔٗ اٌزٞ ٠ٍطف ثؼجذٖ ١ٌٚٚٗ، ف١غٛق ا١ٌٗ اٌجش   { ٠ؼٍُ اٌغش ٚأخفٝ } ، ٚ٘ٛ اٌزٞ  [ ٚاٌغ١ٛة

١ش ال ٠شؼش، ٠ٚؼظّٗ ِٓ اٌشش، ِٓ ؽ١ش ال ٠ؾزغت، ٠ٚشل١ٗ اٌٝ أػٍٝ اٌّشارت، ثؤعجبة ال ٚاإلؽغبْ ِٓ ؽ

  . ػٍٝ ثبي، ؽزٝ أٗ ٠ز٠مٗ اٌّىبسٖ، ١ٌزٛطً ثٙب اٌٝ اٌّؾبة اٌغ١ٍٍخ، ٚاٌّمبِبد إٌج١ٍخ  [ اٌؼجذ ] رىْٛ ِٓ 

 ط: ثّبرا اِزٓ رؼبٌٝ ػٍٝ ػجبدٖ؟

ِٗ إٌُُّشٛسُ  }    ا١ٌَِْ َٚ  ِٗ ْٓ ِسْصلِ ِِ ُوٍُٛا  َٚ َٕبِوجَِٙب  َِ ُشٛا فِٟ  ِْ ُُ اأْلَْسَع َرٌُٛاًل فَب ًَ ٌَُى َٛ اٌَِّزٞ َعَؼ ُ٘ }   

٘ٛ اٌزٞ عخش ٌىُ األسع ٚرٌٍٙب، ٌزذسوٛا ِٕٙب وً ِب رؼٍمذ ثٗ ؽبعزىُ، ِٓ غشط ٚثٕبء ٚؽشس،   : أٞ

َٕبِوجَِٙب } إٌبئ١خ ٚاٌجٍذاْ اٌشبعؼخ، ٚؽشق ٠زٛطً ثٙب اٌٝ األلطبس  َِ ُشٛا فِٟ  ِْ    . ٌطٍت اٌشصق ٚاٌّىبعت  : أٞ  { فَب

ِٗ إٌُُّشٛسُ  }  ا١ٌَِْ َٚ  ِٗ ْٓ ِسْصلِ ِِ ُوٍُٛا  ٓ ٘زٖ اٌذاس اٌزٟ عؼٍٙب هللا اِزؾبًٔب، ٚثٍغخ ٠زجٍغ ثٙب اٌٝ ثؼذ أْ رٕزمٍٛا ِ  : أٞ  { َٚ

  . اٌذاس ا٢خشح، رجؼضْٛ ثؼذ ِٛرىُ، ٚرؾششْٚ اٌٝ هللا، ١ٌغبص٠ىُ ثؤػّبٌىُ اٌؾغٕخ ٚاٌغ١ئخ

 ط: ثّبرا رٛػذ هللا رؼبٌٝ ػجبدح اٌّؼبٔذ٠ٓ؟

ُكمْ أَأَِمْنُتْم َمْن ِفً  }   ٌْ ٌُْرِسَل َعلَ َماِء أَْن  ًَ َتُموُر * أَْم أَِمْنُتْم َمْن ِفً السَّ ْخِسَف بُِكُم اأْلَْرَض َفإَِذا ِه ٌَ َماِء أَْن   السَّ

َف َكاَن َنِكٌرِ  ٌْ َب الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَك َف َنِذٌِر * َولََقْد َكذَّ ٌْ    { َحاِصًبا َفَسَتْعلَُموَن َك

أَأَِمْنُتْم َمْن  }   : ووعٌد، لمن استمر فً طغٌانه وتعدٌه، وعصٌانه الموجب للنكال وحلول العقوبة، فقالهذا تهدٌد 

َماءِ     . وهو هللا تعالى، العالً على خلقه  { ِفً السَّ

ًَ َتُمورُ أَْن ٌَ  }   بكم وتضطرب، حتى تتلفكم وتهلككم   { ْخِسَف بُِكُم اأْلَْرَض َفإَِذا ِه

ُكْم َحاِصًبا }  ٌْ ٌُْرِسَل َعلَ َماِء أَْن  َفَسَتْعلَُموَن  } عذاًبا من السماء ٌحصبكم، وٌنتقم هللا منكم   : أي  { أَْم أَِمْنُتْم َمْن ِفً السَّ

َف َنِذٌرِ  ٌْ كٌف ٌؤتٌكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب، فال تحسبوا أن أمنكم من هللا أن ٌعاقبكم بعقاب من   : أي  { َك

ن قبلكم، األرض ومن السماء ٌنفعكم، فستجدون عاقبة أمركم، سواء طال علٌكم الزمان أو قصر، فإن م

كذبوا كما كذبتم، فؤهلكهم هللا تعالى، فانظروا كٌف إنكار هللا علٌهم، عاجلهم بالعقوبة الدنٌوٌة، قبل عقوبة 

  . اآلخرة، فاحذروا أن ٌصٌبكم ما أصابهم
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س: انتقل سبحانه بعد الوعٌد إلى أسلوب العتاب ، فً أبدع الصور واللفتات لقدرته تعالى ، فكٌف بعد هذا 

 ز بالعصٌان؟؟كله ٌبار

ءٍ  }    ْٟ ًِّ َش ُ ثُِى َّٗ ُٓ أِ َّ ْؽ َّٓ ااِلَّ اٌشَّ ِغُىُٙ ّْ ب ٠ُ َِ  َٓ ٠َْمجِْؼ َٚ ُْ َطبفَّبٍد  لَُٙ ْٛ ا اٌَِٝ اٌط١َِّْش فَ ْٚ ُْ ٠ََش ٌَ َٚ    {  ثَِظ١ش  أَ

ٚ٘زا ػزبة ٚؽش ػٍٝ إٌظش اٌٝ ؽبٌخ اٌط١ش اٌزٟ عخش٘ب هللا، ٚعخش ٌٙب اٌغٛ ٚاٌٙٛاء، رظف ف١ٗ أعٕؾزٙب 

   . ٌٍط١شاْ، ٚرمجؼٙب ٌٍٛلٛع، فزظً عبثؾخ فٟ اٌغٛ، ِزشددح ف١ٗ ثؾغت اسادرٙب ٚؽبعزٙب

 {  َّ ْؽ َّٓ ااِلَّ اٌشَّ ِغُىُٙ ّْ ب ٠ُ فبٔٗ اٌزٞ عخش ٌٙٓ اٌغٛ، ٚعؼً أعغبد٘ٓ ٚخٍمزٙٓ فٟ ؽبٌخ ِغزؼذح ٌٍط١شاْ،   { ُٓ َِ

فّٓ ٔظش فٟ ؽبٌخ اٌط١ش ٚاػزجش ف١ٙب، دٌزٗ ػٍٝ لذسح اٌجبسٞ، ٚػٕب٠زٗ اٌشثب١ٔخ، ٚأٔٗ اٌٛاؽذ األؽذ، اٌزٞ ال 

ُ  } رٕجغٟ اٌؼجبدح اال ٌٗ،  ٍء ثَِظ١ش   أَِّٗ ْٟ ًِّ َش    . فٙٛ اٌّذثش ٌؼجبدٖ ثّب ١ٍ٠ك ثُٙ، ٚرمزؼ١ٗ ؽىّزٗ  { ثُِى

َْ  }   [ ٕٔـ  ٕٓ ]  َْ ااِلَّ فِٟ * أَ ٌَْىبفُِشٚ ِْ ا ِٓ اِ َّ ْؽ ِْ اٌشَّ ْٓ ُدٚ ِِ  ُْ ُْٕظُشُو َ٠ ُْ ْٕذ  ٌَُى َٛ ُع ْٓ ََ٘زا اٌَِّزٞ ُ٘ َِ  َْ ْٓ ََ٘زا اٌَِّزٞ  أَ َِ

ُٔفُٛسٍ  َٚ  ٍّٛ ٛا فِٟ ُػزُ ًْ ٌَغُّ َغَه ِسْصلَُٗ ثَ ِْ ْْ أَ ُْ اِ    { ٠َْشُصلُُى

ُْ  }   : ٠مٛي رؼبٌٝ ٌٍؼزبح إٌبفش٠ٓ ػٓ أِشٖ، اٌّؼشػ١ٓ ػٓ اٌؾك ُْٕظُشُو َ٠ ُْ ْٕذ  ٌَُى َٛ ُع ْٓ ََ٘زا اٌَِّزٞ ُ٘ َِّ ِْ أَ ْٓ ُدٚ ِِ

 ِٓ َّ ْؽ ِٓ اٌزٞ ٠ٕظشوُ ػٍٝ أػذائىُ غ١ش   : أٞ  ؟ ٠ٕظشوُ ارا أساد ثىُ اٌشؽّٓ عًٛءا، ف١ذفؼٗ ػٕىُ  : أٞ  { اٌشَّ

فبٔٗ رؼبٌٝ ٘ٛ إٌبطش اٌّؼض اٌّزي، ٚغ١شٖ ِٓ اٌخٍك، ٌٛ اعزّؼٛا ػٍٝ ٔظش ػجذ، ٌُ ٠ٕفؼٖٛ ِضمبي   ؟ اٌشؽّٓ

ش٠ٓ ػٍٝ وفشُ٘، ثؼذ أْ ػٍّٛا أٔٗ ال ٠ٕظشُ٘ أؽذ ِٓ دْٚ اٌشؽّٓ، رسح، ػٍٝ أٞ ػذٚ وبْ، فبعزّشاس اٌىبف

   . غشٚس ٚعفٗ

َغَه ِسْصلَُٗ  }  ِْ ْْ أَ ُْ اِ ْٓ ََ٘زا اٌَِّزٞ ٠َْشُصلُُى َِّ اٌشصق وٍٗ ِٓ هللا، فٍٛ أِغه ػٕىُ سصلٗ، فّٓ اٌزٞ ٠شعٍٗ   : أٞ  { أَ

فبٌشصاق إٌّؼُ، اٌزٞ ال ٠ظ١ت اٌؼجبد ٔؼّخ اال   ؟ اٌخٍك ال ٠مذسْٚ ػٍٝ سصق أٔفغُٙ، فى١ف ثغ١شُ٘ فبْ  ؟ ٌىُ

ٛا } ِٕٗ، ٘ٛ اٌزٞ ٠غزؾك أْ ٠فشد ثبٌؼجبدح، ٌٚىٓ اٌىبفشْٚ  ٍّٛ  } اعزّشٚا   : أٞ  { ٌَغُّ لغٛح ٚػذَ ١ٌٓ   : أٞ  { فِٟ ُػزُ

ُٔفُٛسٍ  } ٌٍؾك     . ششٚد ػٓ اٌؾك  : أٞ  { َٚ

  {  ٍُ ْغزَم١ِ ُِّ ٠ًِّٛب َػٍَٝ ِطَشاٍؽ  ِشٟ َع ّْ َ٠ ْٓ َِ  َْ َْ٘ذٜ أَ ِٗ أَ ِٙ ْع َٚ ِىجًّب َػٍَٝ  ُِ ِشٟ  ّْ َ٠ ْٓ َّ    { أَفَ

، ِٓ وبْ ربئٙب فٟ اٌؼالي، غبسلًب فٟ اٌىفش لذ أزىظ لٍجٗ، فظبس اٌؾك ػٕذٖ ثبؽاًل   ؟ أٞ اٌشع١ٍٓ أ٘ذٜ  : أٞ

ب ثبٌؾك، ِئصًشا ٌٗ، ػبِاًل ثٗ، ٠ّشٟ ػٍٝ اٌظشاؽ اٌّغزم١ُ فٟ ألٛاٌٗ ٚأػّبٌٗ   ؟ ٚاٌجبؽً ؽمًب ًّ ِٚٓ وبْ ػبٌ

فجّغشد إٌظش اٌٝ ؽبي ٘ز٠ٓ اٌشع١ٍٓ، ٠ؼٍُ اٌفشق ث١ّٕٙب، ٚاٌّٙزذٞ ِٓ اٌؼبي ِّٕٙب،   ؟ ٚع١ّغ أؽٛاٌٗ

   . ٚاألؽٛاي أوجش شب٘ذ ِٓ األلٛاي

َٛ  }   [ 2ٕـ  ٖٕ ]  ُ٘ ًْ َْ * لُ ب رَْشُىُشٚ َِ اأْلَْفئَِذحَ ل١ٍَِاًل  َٚ اأْلَْثَظبَس  َٚ َغ  ّْ ُُ اٌغَّ ًَ ٌَُى َعَؼ َٚ  ُْ َْٔشؤَُو َٛ اٌَِّزٞ أَ ُ٘ ًْ ُْ لُ اٌَِّزٞ َرَسأَُو

ْػذُ  َٛ ٌْ زَٝ ََ٘زا ا َِ  َْ ٠َمٌُُٛٛ َٚ  * َْ ِٗ رُْؾَشُشٚ ا١ٌَِْ َٚ ب أََٔب َِٔز٠ش   فِٟ اأْلَْسِع  َّ أَِّ َٚ  ِ َْٕذ هللاَّ ُُ ِػ ٍْ ٌِْؼ ب ا َّ ًْ أَِّ َٓ * لُ ُْ َطبِدل١ِ ْٕزُ ْْ ُو اِ

  ٓ ج١ِ ُِ }   
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ســـور الــقــــرآنمـــدارســـة   

َٛ اٌَِّزٞ }   : ٠مٛي رؼبٌٝ ـ ِج١ًٕب أٔٗ اٌّؼجٛد ٚؽذٖ، ٚداػ١ًب ػجبدٖ اٌٝ شىشٖ، ٚافشادٖ ثبٌؼجبدحـ  ُ٘ ًْ َْٔشؤَُوُ لُ   : أٞ  { أَ

أٚعذوُ ِٓ اٌؼذَ، ِٓ غ١ش ِؼبْٚ ٌٗ ٚال ِظب٘ش، ٌّٚب أٔشؤوُ، وًّ ٌىُ اٌٛعٛد ثبٌغّغ ٚاألثظبس ٚاألفئذح، 

ب  } اٌزٟ ٟ٘ أٔفغ أػؼبء اٌجذْ ٚأوًّ اٌمٜٛ اٌغغّب١ٔخ، ٌٚىٕٗ ِغ ٘زا اإلٔؼبَ  َِ َْ ل١ٍَِاًل  هللا، ل١ًٍ ِٕىُ   { رَْشُىُشٚ

   . اٌشبوش، ٚل١ًٍ ِٕىُ اٌشىش

ُْ فِٟ اأْلَْسعِ  }  َٛ اٌَِّزٞ َرَسأَُو ُ٘ ًْ ثضىُ فٟ ألطبس٘ب، ٚأعىٕىُ فٟ أسعبئٙب، ٚأِشوُ، ٚٔٙبوُ، ٚأعذٜ   : أٞ  { لُ

  . ُ ثؼذ رٌه ٠ؾششوُ ١ٌَٛ اٌم١بِخػ١ٍىُ ِٓ إٌؼُ، ِب ثٗ رٕزفؼْٛ، ص

 ط: ِب ِٛلف اٌّؼبٔذ٠ٓ ٚاٌؼظبح ثؼذ ٘زا اٌٛػ١ذ ٚاٌؼزبة؟

َْ  } ٌٚىٓ ٘زا اٌٛػذ ثبٌغضاء، ٠ٕىشٖ ٘ئالء اٌّؼبٔذْٚ  ٠َمٌُُٛٛ    : رىز٠جًب  { َٚ

 {  ُْ ْٕزُ ْْ ُو ْػُذ اِ َٛ ٌْ زَٝ ََ٘زا ا َِ َٓ عؼٍٛا ػالِخ طذلُٙ أْ ٠خجشٚا ثٛلذ ِغ١ئٗ، ٚ٘زا ظٍُ ٚػٕبد فبّٔب اٌؼٍُ   { َطبِدل١ِ

ػٕذ هللا ال ػٕذ أؽذ ِٓ اٌخٍك، ٚال ِالصِخ ث١ٓ طذق ٘زا اٌخجش ٚث١ٓ اإلخجبس ثٛلزٗ، فبْ اٌظذق ٠ؼشف 

   . أٌمٝ اٌغّغ ٚ٘ٛ ش١ٙذثؤدٌزٗ، ٚلذ ألبَ هللا ِٓ األدٌخ ٚاٌجشا١٘ٓ ػٍٝ طؾزٗ ِب ال ٠جمٝ ِؼٗ أدٔٝ شه ٌّٓ 

 ط: ً٘ ٠غزّش ٘ئالء اٌؼظبح ٚاٌّؼبٔذ٠ٓ ػٍٝ رىز٠جُٙ ٚعذاٌُٙ ثبٌجبؽً؟

ِٗ رَذَُّػٛ }   [ ٖٓـ  2ٕ ]  ُْ ثِ ْٕزُ ًَ ََ٘زا اٌَِّزٞ ُو ل١ِ َٚ َٓ َوفَُشٚا  ُعُٖٛ اٌَِّز٠ ُٚ ٌْفَخً ِع١ئَْذ  ُٖ ُص ْٚ ب َسأَ َّّ َٟ فٍََ ٍََْ٘ىِٕ ْْ أَ ُْ اِ ًْ أََسأ٠َْزُ َْ * لُ

 َٚ  ِٗ َّٕب ثِ َِ ُٓ آ َّ ْؽ َٛ اٌشَّ ُ٘ ًْ ٍُ * لُ ْٓ َػَزاٍة أ١ٌَِ ِِ  َٓ ٌَْىبفِِش٠ ْٓ ٠ُِغ١ُش ا َّ َٕب فَ َّ ْٚ َسِؽ َٟ أَ ِؼ َِ  ْٓ َِ َٚ  ُ َْ هللاَّ ٛ ُّ ٍَْٕب فََغزَْؼٍَ وَّ َٛ ِٗ رَ َػ١ٍَْ

ُْ اِ  ًْ أََسأ٠َْزُ ٍٓ * لُ ج١ِ ُِ َٛ فِٟ َػاَلٍي  ُ٘ ْٓ َِ ٍٓ ِؼ١ َِ بٍء  َّ ُْ ثِ ْٓ ٠َؤْر١ُِى َّ ًسا فَ ْٛ ُْ َغ بُإُو َِ    { ْْ أَْطجََؼ 

٠ؼٕٟ أْ ِؾً رىز٠ت اٌىفبس ٚغشٚسُ٘ ثٗ ؽ١ٓ وبٔٛا فٟ اٌذ١ٔب، فبرا وبْ ٠َٛ اٌغضاء، ٚسأٚا اٌؼزاة ُِٕٙ 

ٌْفَخً  }  ٛا ػٍٝ رىز٠جُٙ، ٚل١ً لش٠جًب، عبءُ٘ رٌه ٚأفظؼُٙ، ٚلٍمً أفئذرُٙ، فزغ١شد ٌزٌه ٚعُٛ٘ٙ، ٚٚثخ  : أٞ  { ُص

ٌُٙ ٘زا اٌزٞ وٕزُ ثٗ رىزثْٛ، فب١ٌَٛ سأ٠زّٖٛ ػ١بًٔب، ٚأغٍٝ ٌىُ األِش، ٚرمطؼذ ثىُ األعجبة ٌُٚ ٠جك اال 

   . ِجبششح اٌؼزاة

 ط: ثّبرا أِش هللا ٔج١ٗ ِؾّذ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أْ ٠شد ػٍٝ ٘ئالء اٌؼظبح ٚاٌّؼبٔذ٠ٓ؟

٠شدْٚ دػٛرٗ، ٠ٕزظشْٚ ٘الوٗ، ٠ٚزشثظْٛ ثٗ   [ اٌز٠ٓ ]  ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ٌّٚب وبْ اٌّىزثْٛ ٌٍشعٛي ـ طٍٝ هللا

أٔزُ ٚاْ ؽظٍذ ٌىُ أِب١ٔىُ ٚأٍ٘ىٕٟ هللا ِٚٓ ِؼٟ، ف١ٍظ رٌه ثٕبفغ ٌىُ   : س٠ت إٌّْٛ، أِشٖ هللا أْ ٠مٛي ٌُٙ

فبًرا، رؼجىُ   ؟ ٗ ثىُش١ئًب، ألٔىُ وفشرُ ثآ٠بد هللا، ٚاعزؾممزُ اٌؼزاة، فّٓ ٠غ١شوُ ِٓ ػزاة أ١ٌُ لذ رؾزُ ٚلٛػ

   . ٚؽشطىُ ػٍٝ ٘الوٟ غ١ش ِف١ذح، ٚال ِغذ ٌىُ ش١ئًب

ِٚٓ لٌُٛٙ، أُٙ ػٍٝ ٘ذٜ، ٚاٌشعٛي ػٍٝ ػالي، أػبدٚا فٟ رٌه ٚأثذٚا، ٚعبدٌٛا ػ١ٍٗ ٚلبرٍٛا، فؤِش هللا 

َػ١ٍَِْٗ  }   : ٔج١ٗ أْ ٠خجش ػٓ ؽبٌٗ ٚؽبي أرجبػٗ، ِب ثٗ ٠زج١ٓ ٌىً أؽذ ٘ذاُ٘ ٚرمٛاُ٘، ٚ٘ٛ أْ ٠مٌٛٛا َٚ  ِٗ َّٕب ثِ َِ آ

ٍَْٕب وَّ َٛ ٚاإل٠ّبْ ٠شًّ اٌزظذ٠ك اٌجبؽٓ، ٚاألػّبي اٌجبؽٕخ ٚاٌظب٘شح، ٌّٚب وبٔذ األػّبي، ٚعٛد٘ب ٚوّبٌٙب،   { رَ
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تــــبــــاركسورة   

٠ّبْ، ِٚٓ عٍّخ ٌٛاصِٗ ِزٛلفخ ػٍٝ اٌزٛوً، خض هللا اٌزٛوً ِٓ ث١ٓ عبئش األػّبي، ٚاال فٙٛ داخً فٟ اإل

َٓ  }   : وّب لبي رؼبٌٝ ١ِٕ ِِ ْئ ُِ  ُْ ْٕزُ ْْ ُو وٍَُّٛا اِ َٛ ِ فَزَ َػٍَٝ هللاَّ فبرا وبٔذ ٘زٖ ؽبي اٌشعٛي ٚؽبي ِٓ ارجؼٗ، ٟٚ٘ اٌؾبي   { َٚ

ٚال رٛوً، ػٍُ ثزٌه ِٓ ٘ٛ   [ ٌُٙ ] ، فال ا٠ّبْ اٌزٟ رزؼ١ٓ ٌٍفالػ، ٚرزٛلف ػ١ٍٙب اٌغؼبدح، ٚؽبٌخ أػذائٗ ثؼذ٘ب

   . ػٍٝ ٘ذٜ، ِٚٓ ٘ٛ فٟ ػالي ِج١ٓ

ْْ أَْطجََؼ  }   : صُ أخجش ػٓ أفشادٖ ثبٌٕؼُ، خظًٛطب، ثبٌّبء اٌزٞ عؼً هللا ِٕٗ وً شٟء ؽٟ فمبي ُْ اِ ًْ أََسأ٠َْزُ لُ

ًسا ْٛ ُْ َغ بُإُو ٍٓ  } غبئًشا   : أٞ  { َِ ِؼ١ َِ بٍء  َّ ُْ ثِ ْٓ ٠َؤْر١ُِى َّ ٚ٘زا   ؟ رششثْٛ ِٕٗ، ٚرغمْٛ أٔؼبِىُ ٚأشغبسوُ ٚصسٚػىُ  { فَ

  . ال ٠مذس أؽذ ػٍٝ رٌه غ١ش هللا رؼبٌٝ  : اعزفٙبَ ثّؼٕٝ إٌفٟ، أٞ

 
 

 لمسبث بيبويت:

 (:2آّح )

( املهك( يا دالنح خهك يع املٌخ؟)د.فاضم 2*)انَّزُِ خَهَكَ انًٌَْْخَ ًَانْحََْاجَ نَِْثْهٌَُكُىْ أَُّّكُىْ أَحْسٍَُ عًََهًا ًَىٌَُ انْعَضِّضُ انْغَفٌُسُ )

 انسايشائَ(

ء شبٌه بهذا السؤال الفرق بٌن الخلق والجعل ورد أكثر من مرة. قلنا الجعل إخبار عن مالبسة مفعول بشً

( ًٍّ ٍء َح ًْ ( األنبٌاء( النحاة ٌقولون مالبسة شًء بشًء ٖٓآخر منه أو فٌه أو له مثالً )َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َش

( ًَ ( األنبٌاء( )َوَجَعَل ٖٔأن ٌكون فٌه أو منه أو له أو حالة من حاالته فً الغالب )َوَجَعْلَنا ِفً اأْلَْرِض َرَواِس

( ًَ ْحفُوًظا )( أٙلََها َرَواِس َماء َسْقًفا مَّ ( األنبٌاء( جعلها سقفاً. مالبسة ٕٖلنمل( أو ٌجعلها حالة )َوَجَعْلَنا السَّ

المفعول بشًء، ٌجعل له شٌئاً أما الخلق فلٌس بالضرورة وٌكون ابتداء. خلق أي صنع على غٌر مثال أما 

َهاَر آٌَ  َل َوالنَّ ٌْ ِن )الجعل فهو المالبسة بشًء )َوَجَعْلَنا اللَّ ٌْ ( اإلسراء( صارتا شٌئاً آخر، )الَِّذي َجَعَل لَُكُم َٕٔت

( البقرة( فٌها إشمام بمعنى التحوٌل أن ٌجعلها تلتبس بشًء أو ٌجعل فٌها شٌئاً أو ٌجعل ٕٕاألَْرَض ِفَراشاً )

اَة(  منها شٌئاً أو ٌجعلها شٌئاً أما الخلق فال ٌفٌد هذا المعنى وإنما هو اإلٌجاد ابتداًء. )الَِّذي ٌَ َخلََق اْلَمْوَت َواْلَح

َهاَر ُنُشوًرا ) ( الفرقان( وهذا هو األكثر فً 4ٗلم ٌجعل لهما شٌئاً أو فٌهما شٌئاً أو منهما شٌئاً )َوَجَعَل النَّ

ْحفُوًظا ) َماء َسْقًفا مَّ اَة(. )َوَجَعْلَنا السَّ ٌَ نبٌاء( جعلنا السماء ( األٕٖاللغة ولهذا قال تعالى )الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَح

 ( األنبٌاء( جعلنا فٌها تلتبس بشًء.ٖٔسقفاً لكن خلق السماء، )َوَجَعْلَنا ِفٌَها فَِجاًجا )

ىٌَُ ىْ أَحْسٍَُ عًََالً ًَ* ملارا جاءخ آّح سٌسج املهك تاستخذاو فعم تهَ ّثهٌ يف لٌنو تعاىل )انَّزُِ خَهَكَ انًٌَْْخَ ًَانْحََْاجَ نَِْثْهٌَُكُىْ أَُّّكُ

{(ًملارا جاء انتخفْف يف 2{( ؟ ًفَ اإلَساٌ)إََّا خَهَمْنَا انْئَِسَاٌَ يٍِ َُّطْفَحٍ أَيْشَاجٍ ََّثْتَهِْوِ فَجَعَهْنَاهُ سًَِْعاً تَصِرياً }2انْعَضِّضُ انْغَفٌُسُ }

 انثالء ًمل ّستعًم نْثتهْكى؟ ًيا انفشق تْنيًا؟
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ُكْم أَْحَسُن َعَمالً َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَغفُوُر }لو قرأنا آٌة سورة الملك )الَِّذي َخلََق  ٌُّ ْبلَُوُكْم أَ ٌَ اَة لِ ٌَ {( ٕاْلَمْوَت َواْلَح

لوجدنا أنها تنتهً بقوله تعالى وهو العزٌز الغفور، والمغفرة تقتضً التخفٌف أوالً ألن اإلبتالء والشّدة ال 

بلوكم فهً أنسب مع المغفرة والتخفٌف جزء من تتناسبان مع الغفور التً هً أصالً صفة مبالغة أما صٌغة لٌ

نالحظ فً سورة اإلنسان ذكر تعالى ما ٌصّح معه اإلبتالء )فجعلناه سمٌعاً  المغفرة. وهناك أمر آخر: 

بصٌرا( )إنا هدٌناه السبٌل( السمع والبصر واإلختٌار والعقل وأطال فً ذلك فلما أطال فً ذكر ما تردد 

تلٌه( أما فً سورة الملك فلم ٌذكر أٌاً من وسائل اإلبتالء إنما ذكر خلق السموات أطال فً صٌغة اإلبتالء )نب

 مباشرة فً اآلٌة التً بعدها فاقتضى استعمال الصٌغة المخففة )لٌبلوكم(.

أمر آخر أنه تعالى ذكر فً سورة اإلنسان شٌئاً من ابتالء األعمال ما لم ٌذكره فً سورة الملك. فذكر فً 

ْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبٌٌِر } سورة الملك آٌة ِب لَُهم مَّ ٌْ ْخَشْوَن َربَُّهم ِباْلَغ ٌَ ( وآٌة فً الكافرٌن  {ٕٔفً المؤمنٌن )إِنَّ الَِّذٌَن 

َم َوِبْئَس اْلَمِصٌُر } {( لكن فً سورة اإلنسان ذكر اإلبتالء فً األعمال ٙ)َولِلَِّذٌَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم َعَذاُب َجَهنَّ

ٌُوفُوَن ِبا هُ ُمْسَتِطٌراً }) ْوماً َكاَن َشرُّ ٌَ َخافُوَن  ٌَ ْذِر َو ِتٌماً َوأَِسٌراً }4لنَّ ٌَ َعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكٌناً َو ٌُْطِعُموَن الطَّ {( 8{ َو

ِل َفاْسُجْد   {ٕ٘} { َواْذُكِر اْسَم َربَِّك ُبْكَرًة َوأَِصٌالً ٕٗ)َفاْصِبْر لُِحْكِم َربَِّك َواَل ُتِطْع ِمْنُهْم آثِماً أَْو َكفُوراً } ٌْ َوِمَن اللَّ

الً َطِوٌالً } ٌْ ْشَرُبوَن ٕٙلَُه َوَسبِّْحُه لَ ٌَ {( وأفاض فً ذكر النعٌم فً اآلخرة مما لم ٌذكره فً الملك )إِنَّ اأْلَْبَراَر 

ٌُِحبُّوَن اْلَعاِجلََة {( فذكر ما ٌستدعً اإلبتالء وذكر الكافرٌن )إِنَّ َهُؤاَلء ِ٘من َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوراً }

ْوماً َثِقٌالً } ٌَ َذُروَن َوَراءُهْم  ٌَ الِِمٌَن أََعدَّ لَُهْم َعَذاباً أَلٌِماً 4َٕو َشاُء ِفً َرْحَمِتِه َوالظَّ ٌَ ٌُْدِخُل َمن  {( وذكر الظالمٌن )

ء أنسب من ( والظلم من نتائج األعمال. إذن السٌاق والوسائل وما ذكر من األعمال جعل ذكر اإلبتال {ٖٔ}

 كل ناحٌة من حٌث الوسائل وجو السورة والسٌاق واألعمال هذا من حٌث الصٌغة.

( املهك( يع أٌ 3ًُخٍ )*يا دالنح استخذاو كهًح انشمحٍ يف آّح )انَّزُِ خَهَكَ سَثْعَ سًََاًَاخٍ طِثَالًا يَّا تَشٍَ فِِ خَهْكِ انشَّحًٍَِْ يٍِ تَفَا

 م انسايشائَ(انكالو عٍ خهك انسًٌاخ؟)د.فاض

ٍء َقِدٌٌر ) ًْ ِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكلِّ َش ٌَ ( الَِّذي ٔسورة الملك تبدأ بالكالم عن هللا سبحانه وتعالى )َتَباَرَك الَِّذي بِ

ُكْم أَْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَغفُوُر ) ٌُّ ْبلَُوُكْم أَ ٌَ اَة لِ ٌَ ا َتَرى ( الَِّذي َٕخلََق اْلَمْوَت َواْلَح َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا مَّ

ْحَمِن ِمن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمن فُُطوٍر ) (( الذي خلق سبع سموات فالكالم عن ِٖفً َخْلِق الرَّ

الرحمن هذا أمر واألمر اآلخر أن السموات من خلق الرحمن ولما قال ما ترى من خلق الرحمن دخل فٌها 

وات كلها وغٌر السموات ولو قال السموات لم ٌدخل غٌر السموات وقد ٌكون هناك تفاوت فً غٌرها. السم

لو قال ما ترى فً خلق السموات من تفاوت نفى التفاوت فً خلق السموات ولم ٌنفه فً غٌرها. السموات 

ن تفاوت ولو قال من خلق الرحمن تدخل فً خلق الرحمن ودخل فٌها كل ما خلق الرحمن إذن ما ترى فٌه م

ما ترى فً خلق السموات إذن نفى التفاوت عن السموات أما غٌرها فلم ٌنفه عن غٌرها من خلق الرحمن. 

األولى واألكرم أن ٌقول خلق الرحمن ألن دخل فٌها السموات وكل خلق الرحمن ومنه السموات ولو قال 

ات. رب العالمٌن ٌوجه بصرنا إلى أمور السموات كان ٌكون هناك احتمال أن هناك تفاوتاً فً غٌر السمو

ٍء َقِدٌٌر  ًْ ِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكلِّ َش ٌَ كثٌرة فً خلق األرض وفً خلق السموات وغٌر السموات )َتَباَرَك الَِّذي ِب

ُكْم أَْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعِزٌزُ ٔ) ٌُّ ْبلَُوُكْم أَ ٌَ اَة لِ ٌَ ( الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت ٕاْلَغفُوُر ) ( الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَح
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ْحَمِن ِمن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمن فُُطوٍر ) ا َتَرى ِفً َخْلِق الرَّ (( وكلها من خلق هللا. ثم ِٖطَباًقا مَّ

ا ِبَمَصابٌَِح ) ٌَ ْن َماء الدُّ نَّا السَّ ٌَّ  .((٘تكلم عن السموات وقال )َولََقْد َز

 (:01آّح )

( املهك( يا دالنح استعًال )يف( تذل )يٍ( يف آّح؟ ًيف َفس آّح 01*)ًَلَانٌُا نٌَْ كُنَّا ََسًَْعُ أًَْ ََعْمِمُ يَا كُنَّا فِِ أَصْحَابِ انسَّعِريِ )

أٌ انمشآٌ انكشّى حْنًا ّشّذ أٌ ّؤكذ عهَ  )نٌَْ كُنَّا ََسًَْعُ أًَْ ََعْمِمُ( ملارا مل ّمم نٌ كنا َثصش؟ ىم ألٌ انسًع ّأتِ تعذ انذعٌج يع

 اإلعجاص ّزكش إٌ يف رنك ّٓاخ نمٌو ّثصشًٌ؟)د.فاضم انسايشائَ(

نعرف أن )فً( تفٌد الظرفٌة ٌعنً ما كنا فً أصحاب السعٌر أي ما كنا فً ِعدادهم. وهم أُلقوا فً السعٌر 

ًَ َتفُوُر )هذا الكالم وقد ألقوا فً السعٌر )إَِذا أُْلقُوا فٌَِها َسمِ  ًَ 4ُعوا لََها َشِهًٌقا َوِه ِظ ُكلََّما أُْلقِ ٌْ ُز ِمَن اْلَغ ٌَّ ( َتَكاُد َتَم

أْتُِكْم َنِذٌٌر ) ٌَ ٍء إِْن أَنتُ 8ِفٌَها َفْوٌج َسأَلَُهْم َخَزَنُتَها أَلَْم  ًْ ُ ِمن َش َل هللاَّ ْبَنا َوقُْلَنا َما َنزَّ ْم ( َقالُوا َبلَى َقْد َجاءَنا َنِذٌٌر َفَكذَّ

ِعٌِر )9إاِلَّ ِفً َضاَلٍل َكبٌٍِر ) ا َنْسَمُع أَْو َنْعِقُل َما ُكنَّا ِفً أَْصَحاِب السَّ ((. )من( بهذا المعنى ٓٔ( َوَقالُوا لَْو ُكنَّ

تبعٌضٌة، فً أصحاب السعٌر تعنً أنه فٌهم اآلن لو قال منهم هو منهم لكن ال ٌقتضً أنه فٌهم اآلن، لما 

و اآلن فٌه لكن لما تقول من الفرٌق لٌس نصاً على أنه فً الفرٌق اآلن. تقول هو من تقول فً الفرٌق ٌعنً ه

العراق وتقول هو فً العراق، هو فً العرق أي هو فً العراق اآلن لحظة الحدٌث. إذن لما قال )ِفً 

ِعٌِر( أي هم اآلن فً السعٌر لو قال من أصحاب السعٌر ال ٌعنً أنهم فً السعٌر اآلن قد ٌكون  أَْصَحاِب السَّ

ما زال فً الصراط أو فً مكان آخر. هو فً الطلبة داخل معهم، من الطلبة هو واحد منهم لكن قد ٌكون فً 

ِعٌِر( أدل وأقوى على أنهم فً السعٌر ٌعذبون اآلن. إضافة إلى أن  البٌت. إذن هذا الكالم )ِفً أَْصَحاِب السَّ

 )فً( ظرفٌة و)من( تبعٌضٌة. 

 صر؟ لم لم ٌقل نبصر مع نسمع؟استعمال نسمع ونب

ا َنْسَمُع أَْو َنْعقُِل( هذا معناه أنه ٌكفً العقل والسماع للنجاة ما ٌحتاج لإلبصار ألن اإلبصار  )َوَقالُوا لَْو ُكنَّ

مشاهدة ومن رأى كمن سمع. هً تعبر عن حالة معٌنة فً توقٌت محدد. هو ٌكفً اإلنسان أن ٌسمع أو ٌعقل 

صار ألنه لو شاهد النتهى وارتفع الحجاب ولٌس هناك إشكال أصالً، فمن رأى كمن لٌنجو ال ٌحتاج لإلب

سمع. ٌكفً فً النجاة السماع. عادة فً القرآن السمع ٌأتً مع البصر لكن هذا مختلف، هذا اآلن فً السعٌر 

تاج إلى ماذا ٌبصر؟ هل ٌبصر السعٌر حتى ٌؤمن؟ فً الدنٌا كان ٌكفٌه أن ٌسمع أو ٌعقل حتى ٌنجو ال ٌح

اإلبصار، ٌكفً هذان األمران للنجاة كما كثٌر من الناس ال ٌبصرون فٌكفٌهم السماع والعقل للنجاة. إذن لٌس 

هناك كلمة زائدة فً القرآن الكرٌم وكل كلمة عاشقة لمكانها فلم ٌكرر المتوالٌة فً القرآن )السمع والبصر( 

 ان لكن هنا السماع والعقل كافٌة للنجاة.هذا ٌرد فً مكان آخر فً القرآن السمع والبصر مقترن

 (:02آّح )
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(( ًيف سٌسج فاطش أضاف املغفشج فمال )ًَانَّزٍَِّ آيَنٌُا 7*يف سٌسج احلذّذ لال تعاىل )فَانَّزٍَِّ آيَنٌُا يِنكُىْ ًَأََفَمٌُا نَيُىْ أَجْشٌ كَثِريٌ )

(( 02(( ًيف سٌسج املهك )إٌَِّ انَّزٍَِّ َّخْشٌٌََْ سَتَّيُى تِانْغَْْةِ نَيُى يَّغْفِشَجٌ ًَأَجْشٌ كَثِريٌ )7)ًَعًَِهٌُا انصَّانِحَاخِ نَيُى يَّغْفِشَجٌ ًَأَجْشٌ كَثِريٌ 

 فًا دالنح ركش املغفشج يع األجش ًعذو ركشىا؟)د.فاضم انسايشائَ(

ما ٌضٌف كل موطن فً القرآن ٌذكر فٌه المغفرة ٌجب أن ٌذكر فٌه الذنوب والكافرٌن فً سائر القرآن. ل

المغفرة لألجر الكبٌر ال بد أن ٌسبقها أو ٌأتً بعدها الذنوب والكافرٌن، ٌذكر فً السٌاق أمرٌن: الكافرٌن 

الَِحاِت لَُهْم  الَِّذٌَن َكَفُرواوالذنوب. فً سورة فاطر بدأ تعالى بقوله ) لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد َوالَِّذٌَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ٌَِّن لَُه 4) ْجٌر َكِبٌرٌ َمْغِفَرةٌ َوأَ  َشاُء َفاَل َتْذَهْب  ُسوُء َعَملِهِ ( أََفَمْن ُز ٌَ ْهِدي َمْن  ٌَ َشاُء َو ٌَ ٌُِضلُّ َمْن   َ َفَرآَهُ َحَسًنا َفإِنَّ هللاَّ

ٌَْصَنُعوَن ) َ َعلٌٌِم ِبَما  ِهْم َحَسَراٍت إِنَّ هللاَّ ٌْ مْ 8َنْفُسَك َعلَ ٌَ َئاِت لَُهْم (( سوء عمله هذا ذنب، )َوالَِّذٌَن  ٌِّ ُكُروَن السَّ

ٌَِّن لَُه َٓٔعَذاٌب َشِدٌٌد ) َفَرآَهُ َحَسًنا( مباشرة بعده فً  ُسوُء َعَملِهِ ( فاطر( ذكر الكافرٌن مع الذنب، )أََفَمْن ُز

َم َوبِْئَس  َكَفُروا بَِربِِّهمْ سٌاق الكفر والذنب. نفس األمر فً سورة الملك )َولِلَِّذٌَن  ( إَِذا ٙاْلَمِصٌُر )َعَذاُب َجَهنَّ

ًَ َتفُوُر ) أِْتُكْم 4أُْلقُوا فٌَِها َسِمُعوا لََها َشِهًٌقا َوِه ٌَ ًَ ِفٌَها َفْوٌج َسأَلَُهْم َخَزَنُتَها أَلَْم  ِظ ُكلََّما أُْلقِ ٌْ ٌَُّز ِمَن اْلَغ ( َتَكاُد َتَم

ْبَنا َوقُْلَنا8َنِذٌٌر ) ٍء إِْن أَْنُتْم إاِلَّ ِفً َضاَلٍل َكبٌٍِر ) ( َقالُوا َبلَى َقْد َجاَءَنا َنِذٌٌر َفَكذَّ ًْ ُ ِمْن َش َل هللاَّ ( َوَقالُوا لَْو 9َما َنزَّ

ِعٌِر ) ا َنْسَمُع أَْو َنْعقُِل َما ُكنَّا فًِ أَْصَحاِب السَّ ِعٌِر ) ِبَذْنبِِهمْ  ( َفاْعَتَرفُوآُٔكنَّ (( ذنب َٔٔفُسْحًقا أِلَْصَحاِب السَّ

رة وأجر كبٌر ٌسبقها أمران الكفر والذنب. فً سورة الحدٌد لم ٌذكر الكافرٌن وال وكافرون، كلما ٌقول مغف

 الذنب فلم ٌذكر المغفرة.

 (:01آّح )

* يا انفشق تني استخذاو كهًح اهلل ًكهًح يسخّشاخ يف سٌسج اننحم ًكهًح انشمحٍ ًصافّاخ يف سٌسج املهك؟)د.فاضم 

 انسايشائَ(

ِر  قال تعالى فً سورة النحل )أَلَمْ  ٌْ َرْوا إِلَى الطَّ َراتٍ ٌَ ٌُْمِسُكُهنَّ إاِلَّ  ُمَسخَّ َماِء َما  ُ ِفً َجوِّ السَّ إِنَّ ِفً َذلَِك  هللاَّ

ٌُْؤِمُنوَن ) اٍت لَِقْوٍم  ٌَ ِر َفْوَقُهْم 49آَلَ ٌْ َرْوا إِلَى الطَّ ٌَ ٌُْمِسُكُهنَّ  َصافَّاتٍ (( وقال فً سورة الملك )أََولَْم  ْقِبْضَن َما  ٌَ َو

ْحَمنُ  إاِلَّ  ٍء َبِصٌٌر ) الرَّ ًْ ُه ِبُكلِّ َش  (( 9ٔإِنَّ

وردت أربع آٌة( بٌنما  8ٕٔلم ترد فً سورة النحل كلها ) كلمة الرحمنأوالً وللعلم أن  .ٔ

  آٌة(. ٖٓ) مرات فً سورة الملك

  .وردت فً الملك ثالث مراتمرة بٌنما  8ٗفً سورة النحل وردت  كلمة هللا .ٕ

لم ٌرد إسناد الفعل سّخر فً جمٌع القرآن إلى هذا من حٌث السمة اللفظٌة، وللعلم أٌضاً  .ٖ

وهذا هو الخط العام فً القرآن وإنما ورد )سخرنا، ألم تر أن هللا سخر( ولهذا  الرحمن

  حكمة بالتأكٌد.
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َل لَُكُم )ُهَو الَِّذي َجعَ  السٌاق فً سورة الُملك هو فً ذكر مظاهر الرحمناألمر اآلخر أن  .ٗ

ِه النُُّشوُر ) ٌْ (( حتى لّما حذرهم ٘ٔاأْلَْرَض َذلُواًل َفاْمُشوا ِفً َمَناِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرْزِقِه َوإِلَ

َب الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم  َف َكاَن َنِكٌِر حّذرهم بما أنعم علٌهم من قبل )َولََقْد َكذَّ ٌْ (( ولم ٌقل 8ٔ)َفَك

ُت لِلَِّذٌَن  فكٌف كان عقاب كما جاء فً ٌْ آٌة سورة الرعد )َولََقِد اْسُتْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن َقْبلَِك َفأَْملَ

َف َكاَن ِعَقاِب َكَفُروا ُثمَّ أََخْذُتُهْم  ٌْ (( وهذا من مظاهر الرحمة )ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم ٕٖ)َفَك

ِه النُُّشوُر )اأْلَْرَض َذلُواًل َفاْمُشوا ِفً َمَناِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِ  ٌْ ْن َهَذا الَِّذي ُهَو ِ٘ٔه َوإِلَ (( )أَمَّ

ْحَمِن إِِن اْلَكاِفُروَن إاِلَّ ِفً ُغُروٍر ) ْنُصُرُكْم ِمْن ُدوِن الرَّ ٌَ ْرُزقُُكْم ُٕٓجْنٌد لَُكْم  ٌَ ْن َهَذا الَِّذي  ( أَمَّ

وا ِفً ُعُتوٍّ َوُنفُوٍر ) ٌاق فً السورة إذن فً مظاهر (( فالسٕٔإِْن أَْمَسَك ِرْزَقُه َبْل لَجُّ

ُ َمَثاًل َعْبًدا  الرحمن. أما فً سورة النحل فالسٌاق فً التوحٌد والنهً عن الشرك )َضَرَب هللاَّ

ا َوَجْهًرا َهْل  ٌُْنفُِق ِمْنُه ِسّرً ٍء َوَمْن َرَزْقَناهُ ِمنَّا ِرْزًقا َحَسًنا َفُهَو  ًْ ْقِدُر َعلَى َش ٌَ َمْملُوًكا اَل 

ْسَتُووَن  ْعلَُموَن )ٌَ ٌَ ِ َبْل أَْكَثُرُهْم اَل  ْقِدُر َعلَى 4٘اْلَحْمُد ّلِِلَّ ٌَ ِن أََحُدُهَما اَل  ٌْ ُ َمَثاًل َرُجلَ ( َوَضَرَب هللاَّ

أُْمُر بِاْلَعْدلِ  ٌَ ْسَتِوي ُهَو َوَمْن  ٌَ ٍر َهْل  ٌْ أِْت ِبَخ ٌَ ْهُه اَل  ٌَُوجِّ َنَما  ٌْ ٍء َوُهَو َكلٌّ َعلَى َمْواَلهُ أَ ًْ  َوُهوَ  َش

ٌُْؤِمُنوَن( ولفظ )هللا( 4َٙعلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقٌٍم ) اٍت لَِقْوٍم  ٌَ (( حتى ختم آٌة النحل )إِنَّ ِفً َذلَِك آَلَ

 مأخوذ من العبادة فهو األنسب هنا. 

سورة النحل )مسّخرات( من باب القهر والتذلٌل وال ٌناسب هذا أمر واألمر اآلخر قال فً  .٘

بٌنما فً سورة الملك جعل اختٌار )صاّفات وٌقبضن( من  ولٌس من باب اإلختٌار. الرحمة

باب ما ٌفعله الطٌر لٌس فٌها تسخٌر وإعطاء اإلختٌار من باب الرحمة ثم ذكر حالة الراحة 

للطٌر )صاّفات( وهذا أٌضاً رحمة. إذن لفظ )الرحمن( مناسب لسورة الملك ولفظ )هللا( 

  مناسب لسورة النحل.

وُ تِكُمِّ ََِْءٍ تَصرِيٌ ًّمثضٍ يف آّح )أًََنَىْ َّشًَْا إِنََ انطَّْْشِ فٌَْلَيُىْ صَافَّاخٍ ًََّمْثِضٍَْ يَا ًُّْسِكُيٍَُّ إِنَّا انشَّحًٍَُْ إََِّ*ملارا جاءخ صافاخ 

 ( املهك(؟ مل ّمم صافاخ ًلاتضاخ؟)د.فاضم انسايشائَ(01)

صّف. فالقبض طارئ والصّف هو األصل. أصل الطٌر للطٌور صّف األجنحة والقبض حتى ٌتمكن من ال

والصّف هو فرد جناحً الطٌر. األصل فً الطٌران هو صّف األجنحة والقبض لٌتمكن من االحتفاظ 

بالتوازن فلما كان الصّف هو الحالة الثابتة جاء بالصٌغة الدالة على الثبوت وهو اإلسم واإلسم ٌدل على 

جاء بالحالة الدالة على الحركة والتجدد وهو الفعل للداللة على الثبوت ولما كانت الحالة طارئة وهً القبض 

الحركة والتجدد. هذه حالة الطٌران. إذا قال صاّفات فقط هً لٌست من دون قبض وهً تحتاج إلى القبض 

حتى تتمكن من الموازنة لكن القبض هو طارئ والصّف هو األصل الثابت لهذا قّدم صاّفات أصالً ألنه 

جاءت بالصٌغة الثابتة لإلسم للحالة الثابتة وجاء بالصٌغة المتجددة الدالة على الحدوث  طٌران. وصافات

 للحالة المتجددة فناسب بٌن الحالة والصٌغة.

ْ ىَزَا انَّزُِ ىٌَُ جُنذٌ نَّكُىْ َّنصُ يٍِّ دًٌُِ  شُكُى*يا دالنح استخذاو نفظح انشمحٍ ًنْس اهلل تعاىل يع انمٌج ًاننصشج ًاجلنذ يف آّح )أَيٍَّ

 ( املهك(؟ )د.فاضم انسايشائَ(21انشَّحًٍَِْ إٌِِ انْكَافِشًٌَُ إِنَّا فِِ غُشًُسٍ )
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ِ َوَما َكاَن  هناك آٌتان وردت فٌها )من دون هللا(فعالً  نُصُروَنُه ِمن ُدوِن هللاَّ ٌَ واحدة فً الكهف )َولَْم َتُكن لَُّه فَِئٌة 

ِ َوَما َكاَن (( وفً القصص )َفَخَسفْ ُٖٗمنَتِصًرا ) نُصُروَنُه ِمن ُدوِن هللاَّ ٌَ َنا بِِه َوِبَداِرِه اأْلَْرَض َفَما َكاَن لَُه ِمن ِفَئٍة 

ْحَمِن إِِن اْلَكاِفُروَن 8ِٔمَن الُمنَتِصِرٌَن ) نُصُرُكم مِّن ُدوِن الرَّ ٌَ ْن َهَذا الَِّذي ُهَو ُجنٌد لَُّكْم  (( وهذه اآلٌة معنا )أَمَّ

( الملك( ولٌس من دون هللا. السٌاق ٌوضح السبب وٌوضح األمر. السٌاق فً سورة ٕٓ) إاِلَّ ِفً ُغُرورٍ 

ِقِه الملك وهً فً سٌاق ذكر النعم أصالً )ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض َذلُواًل َفاْمُشوا ِفً َمَناِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرزْ 

ِه النُُّشوُر ) ٌْ ًَ َتُموُر )( أَأَِمْنُتْم َمْن فِ َ٘ٔوإِلَ ْخِسَف بُِكُم اأْلَْرَض َفإَِذا ِه ٌَ َماِء أَْن  َماِء ًٙٔ السَّ ( أَْم أَِمْنُتْم َمْن ِفً السَّ

َف َنِذٌِر ) ٌْ ُكْم َحاِصًبا َفَسَتْعلَُموَن َك ٌْ ٌُْرِسَل َعلَ َف َكاَن َنِكٌِر )4ٔأَْن  ٌْ َب الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَك ( أََولَْم 8ٔ( َولََقْد َكذَّ

ٍء َبِصٌرٌ  ًْ ُه ِبُكلِّ َش ْحَمُن إِنَّ ٌُْمِسُكُهنَّ إاِلَّ الرَّ ْقبِْضَن َما  ٌَ ِر َفْوَقُهْم َصافَّاٍت َو ٌْ َرْوا إِلَى الطَّ ْن َهَذا الَِّذي ُهَو 9ٔ) ٌَ ( أَمَّ

ْحَمِن إِِن اْلَكافُِروَن إاِلَّ ِفً ُغُروٍر ) ْنُصُرُكْم ِمْن ُدوِن الرَّ ٌَ ْرُزقُُكْم إِْن أَْمَسَك ِرْزَقُه ( أَمَّ ُٕٓجْنٌد لَُكْم  ٌَ ْن َهَذا الَِّذي 

وا ِفً ُعُتوٍّ َوُنفُوٍر ) ا َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتقٌٍِم )َٕٔبْل لَجُّ ًٌّ ْمِشً َسِو ٌَ ْن  ا َعلَى َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّ ْمِشً ُمِكّبً ٌَ ( ٕٕ( أََفَمْن 

ْمَع وَ  ( قُْل ُهَو الَِّذي َذَرأَُكْم فًِ ٖٕاأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َقلٌِاًل َما َتْشُكُروَن )قُْل ُهَو الَِّذي أَْنَشأَُكْم َوَجَعَل لَُكُم السَّ

ِه ُتْحَشُروَن ) ٌْ (( إذن هو السٌاق فً النَِعم فناسب ذكر الرحمن. اآلن ننظر فً آٌة الكهف )َولَْم ٕٗاأْلَْرِض َوإِلَ

 ِ نُصُروَنُه ِمن ُدوِن هللاَّ ٌَ َوَما َكاَن ُمنَتِصًرا( أصالً السٌاق فً الحوار بٌن المؤمن والكافر )َوأُِحٌَط َتُكن لَُّه ِفَئٌة 

َتِنً  ٌْ ا لَ ٌَ قُوُل  ٌَ ٌة َعلَى ُعُروِشَها َو ٌَ ًَ َخاِو ِه َعلَى َما أَنَفَق فٌَِها َوِه ٌْ َقلُِّب َكفَّ ٌُ لَْم أُْشِرْك بَِربًِّ أََحًدا ِبَثَمِرِه َفأَْصَبَح 

فٌه ذكر الرحمن ألن اآلٌة فٌها عقوبة وكلمة الرحمن ال ٌأتً فً موطن عقوبة. ( الكهف( هذا ال ٌصح ٕٗ)

 ِ نُصُروَنُه ِمن ُدوِن هللاَّ ٌَ َوَما  فً سٌاق قارون فً آٌة القصص )َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَداِرِه اأْلَْرَض َفَما َكاَن لَُه ِمن ِفَئٍة 

حمن. أما فً سورة الملك ففً سٌاق النعم والِنَعم أقرب َكاَن ِمَن الُمنَتِصِرٌَن( خسف ال ٌتناسب معه ذكر الر

 للرحمة واآلٌتان فً الكهف والقصص فً سٌاق العقوبات فال تناسب ذكر الرحمن. 

  

 الىصبيب العمليت:

 إثبات الٌد هلل سبحانه وتعالى . 

  أعمال العباد . الختبار*خلق هللا الموت والحٌاة 

 . خلق هللا خال من العٌوب ومتقن* 

 . دعوة للتفكر فً مخلوقات هللا* 

 . عبادة التفكر تزٌد اإلٌمان* 

 . حنق جهنم على الكفار وغٌظها غٌرتا هلل* 

 . ٌقول سفٌان الثوري : جهنم تغلً بالكفار كما ٌغلً الحب القلٌل فً الماء الكثٌر* 

 . اإلقرار حجه قاطعة على صاحبه* 

 علٌه وسلم .*شرط قبول العمل اإلخالص والمتابعة للرسول صلى هللا  

 . فقد السمع أعظم من فقد البصر* 

  أما السمع ٌفٌد فً اآلخرة أكثر  . أكثر*البصر فائدته فً الدنٌا 

 . مدح هللا عباده الذٌن ٌخشونه حال الخلوة وهم لم ٌروه* 
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تــــبــــاركسورة   

 . هللا ٌعلم ما ٌخطر فً القلوب من نٌات فما بالك باإلسرار والقول* 

  عباده .*اطالع هللا على ما تخفٌه صدور 

 . الكفر والمعاصً من أسباب حصول العذاب هللا فً الدنٌا واآلخرة* 

 . الكفر ظلمة وحٌرة واإلٌمان نور وهداٌة* 

  . من لطف هللا بعباده ٌسوق لهم البر واإلحسان وٌصرف عنهم الشر* 

 . العلو هلل ( علو القدرة وعلو الذات وعلو القهر(* 

 . من كذب عاجله هللا بالعقوبة* 

 الناصر المعز المذل ، العباد إذا اجتمعوا على نصرة أحد ال ٌستطٌعون إال بقدرة هللا  . *هللا 

 . النصر والرزق بٌد هللا* 

 . أنفع وأقوى وأكمل أعضاء البدن السمع والبصر واألفئدة نعم تستحق الشكر* 

 . علم الساعة عند هللا وحده* 

 . إنكار الكفار للبعث* 

 م عقاب الكفار ٌوم القٌامة ٌرجعوا إلٌه وٌتوبوا وٌحسنوا العبادة .*من رحمة هللا بعبادة بٌن له 

 . فوضً أمرك إلى هللا مع فعل السبب* 

 . الماء نعمة من هللا ٌجب المحافظة علٌها* 

 . طول العمر رحمة من هللا للمسلم فعلٌه استغاللها فً طاعة هللا* 

  واإلخالص . البركةى طاعته مع لٌطٌل عمرك ع أن*ادعً هللا 
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 :مع خىاتيمهب تببركسىرة تىبسب فىاتح 

ٍء َقِدٌٌر ) ًْ ِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكلِّ َش ٌَ ُتْم إِْن أَْصَبَح 1تبدأ بقوله )َتَباَرَك الَِّذي بِ ٌْ (( وُخِتمت بملكه وقدرته )قُْل أََرأَ

ؤِْتٌُكْم ِبَماٍء َمِعٌٍن ) ٌَ ُكْم أَْحَسُن  (( الُملك ُملكه.02َماُإُكْم َغْوًرا َفَمْن  ٌُّ ْبلَُوُكْم أَ ٌَ اَة لِ ٌَ ثم ذكر )الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَح

(( وذكر من أساء ومن أحسن فً اآلخر خلق الموت والحٌاة لٌبلوكم أٌكم أحسن 1َعَماًل َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَغفُوُر )

ا َرأَ  ْوهُ ُزْلَفًة ِسٌَئْت ُوُجوهُ الَِّذٌَن َكَفُروا َوقٌَِل عمالً إذن منهم من ٌسًء ومنهم من ٌحسن فقال فٌمن أساء )َفلَمَّ

ُعوَن ) ْلَنا َفَسَتْعلَُموَن َمْن ُهَو 12َهَذا الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه َتدَّ ِه َتَوكَّ ٌْ ا ِبِه َوَعلَ ْحَمُن آََمنَّ (( وقال فٌمن أحسن )قُْل ُهَو الرَّ

ُكْم أَْحَسُن َعَماًل َوُهَو ((. فذكر خاتمة االبتالء )الَّ 11ِفً َضاَلٍل ُمِبٌٍن ) ٌُّ ْبلَُوُكْم أَ ٌَ اَة لِ ٌَ ِذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَح

(( فكان هنالك نوعٌن ممن أطاع وممن عصى وهذا خاتمة االبتالء. وبدأت بُملكه وُختمت 1اْلَعِزٌُز اْلَغفُوُر )

 بملكه وقدرته.

 

  

   

 

  عٛسح رجبسن ٔٙب٠خ  
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة القلم ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 القلم ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

  سورة القلم بهذا االسم ألن هللا جل شأنه أقسم فٌها بأداة الكتابة وهً القلم، فاختصت بالسورة سمٌت

 بهذا االسم تعظٌماً للقلم، وُسمٌت أٌضاً )ن و القلم(.

  فضلها: هذه السورة الكرٌمة من المفصل، ومما ورد فً فضائل المفصل ما رواه اإلمام أحمد وغٌره

عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال )أُعطٌت مكان التوراة السبع،  عن واثلة بن األسقع رضً هللا

 وأُعطٌبت مكان الزبور المئٌن، وأُعطٌت مكان اإلنجٌل المثانً، وفُضلت بالمفصل(.

 .سورة مكٌة 

 .محور السورة: إثبات نبوة محمد صلى هللا علٌه وسلم وتثبٌت قلبه 

  

 :لهبوخبتمت مب قبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

الصلة قوٌة وواضحة بٌن مطلع سورة القلم وخاتمة السورة التً قبلها )الملك( ففً نهاٌة سورة الملك ٌقول  

جل شأنه "قل هو الرحمن ءامنا به وعلٌه توكلنا فستعلمون من هو فً ضالل مبٌن" وفً هذا الكالم الكرٌم 

بداٌة سورة القلم تأكٌد على هذا المعنى فً تهدٌد للجاحدٌن والمعاندٌن بفضح ضاللهم وهتك أستارهم. وفً 

قوله تعالى "فستبصر وٌبصرون * بأٌٌكم المفتون * إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبٌله وهو أعلم 

 بالمهتدٌن"

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 .فً السورتٌن عرض لبعض مشاهد ٌوم القٌامة 

 ( ٕٓفً السورتٌن أسئلة تعجٌزٌة وإقناعٌة للجاحدٌن والمعاندٌن؛ فً سورة الملك اآلٌات – ٕٕ )

 (9ٖ – ٖ٘وفً سورة القلم اآلٌات )

  (، ٓٔ – 8فً السورتٌن حوار مالمة وندم، دار فً سورة )الملك( بٌن أهل النار وخننتها )اآلٌات

ل هللا عن عباده فأهلك هللا حرثهم وجل وفً سورة القلم دار بٌن أصحاب الجنة الذٌن منعوا فض

 (.ٕٖ – ٖٓبستانهم أثراً بعد عٌن )اآلٌات 

  ًحٌث قال: لما  –رحمه هللا  –من أوجه االرتباط بٌن مضمون السورتٌن ما ذكره اإلمام السٌوط

ذكر سبحانه فً سورة تبارك التهدٌد بتغوٌر الماء، استظهر علٌه فً هذه السورة بإذهاب ثمر 

أصحاب البستان فً لٌلة بطاف علٌه فٌها وهم نائمون، فأصبحوا لم ٌجدوا له أثراً، حتى ظنوا أنهم 

طٌف رقٌق أقرب إلى ضلوا الطرٌق. وإذا كان هذا فً الثمار وهً أجرام كثٌفة فالماء الذي هو ل
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الــــقـــــلـــــمسورة   

اإلذهاب، ولهذا قال "وهم نائمون * فأصبحت كالصرٌم" وقال هناك "إن أصبح ماؤكم غورا" 

 [ إشارة إلى أنه ٌسرى علٌه فً لٌلة كما سرى على الثمرة فً لٌلة.ٖٓ]الملك:
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 محىر السىرة:
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الــــقـــــلـــــمسورة   

 تدارس السىرة كبملت:

  التفسير المىضىعي للسىرة:

 ( بٌان ر7 – ٔاآلٌات ) فعة قدرة النبً صلى هللا علٌه وسلم. ابتدأت السورة الكرٌمة بالقسم على

–رفعة قدر الرسول صلى هللا علٌه وسلم وشرفه وبراءته مما ألصقه به المشركون من اتهامه 

 بالجنون، وبٌنت أخالقه العظٌمة ومناقبه السامٌة. -وحاشاه

 ( تحقٌر شأن الكافرٌن وذم أخالقهم. لما ذكر سبحانه ما علٌه الكفار فً أمر ٙٔ – 8اآلٌات )

الرسول صلى هللا علٌه وسلم ونسبته إلى الجنون مع الذي أنعم هللا به علٌه من الكمال فً أمر الدٌن 

هذه  والخلق، أتبعه بما ٌدعوه إلى التشدد مع قومه، وقوى قلبه بذلك مع قلة العدد وكثرة الكفار، فإن

 السورة من أوائل ما نزل.

 ( قصة أصحاب الجنة. لما قال سبحانه: ألجل أن كان ذا مال وبنٌن، جحد وكفر ٖٖ – 7ٔاآلٌات )

وعصى وتمرد، وكان هذا استفهاماً على سبٌل اإلنكار، بٌن جل شأنه فً هذه اآلٌة أنه تعالى إنما 

رفه إلى طاعة هللا، ولٌواظب على شكر أعطاه المال والبنٌن على سبٌل االبتالء واالمتحان، ولٌص

نعم هللا، فإن لم ٌفعل ذلك فإنه تعالى ٌقطع عنه تلك النعم، وٌصب علٌه أنواع البالء واآلفات فقال 

"إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة" أي كلفنا هؤالء أن ٌشكروا على النعم، كما كلفنا أصحاب 

 ء حقوقهم.الجنة ذات الثمار أن ٌشكروا وٌعطوا الفقرا

 ( جزاء المؤمنٌن وأسئلة إقناعٌة للكافرٌن. بعد أن قدمت اآلٌات السابقة نموذجاً ٖٗ – ٖٗاآلٌات )

لمجموعة من الناس جحدوا نعمة هللا تعالى وندموا بعد فوات األوان، ولم ٌنفعهم الندم ذكرت اآلٌات 

ن السجود ٌوم القٌامة فال نموذجاً للمتقٌن المستحقٌن للنعٌم، ونموذجاً للمجرمٌن الذٌن ٌحولو

 ٌستطٌعون، فقد فات أوان السجود، وجاء أوان العقاب على الجحود.

 ( تخوٌف الكفار من بطش هللا، وتوصٌة النبً صلى هللا علٌه وسلم بالصبر على ٕ٘ – ٗٗاآلٌات )

فً الكفار بعظمة ٌوم القٌامة زاد فً التخوٌف فخوفهم بما عنده، و -سبحانه–ما ٌلقاه. لما خوف 

، فإنً أكفٌكه، كأنه ٌقول: ٌا محمد حسبك انتقاماً  ًّ قدرته على القهر، فقال: ذرنً وإٌاه، ٌرٌد كله إل

ٌُفعل به قادر على ذلك.    منه أن تكل أمره إلً، وتخلً بٌنً وبٌنه، فإنً عالم بما ٌجب أن 

 

 :التمهيد

ِخ٠ٕفؼٕخ ٚحٔفؼٕخ رّخ ػٍّظٕخ ٚصدٔخ ػٍّخ ٚ٘ذٜ  سّذهلل ٚحٌظالس ٚحٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، حٌٍُٙ ػٍّٕخحٌ  رغُ هللا

 ٚطمٝ..

 حٌٍُٙ حخؼٍٕخ ِٓ أً٘ حٌمشآْ أً٘ هللا ٚخخطظٗ،حٌٍُٙ حسصلٕخ رشوش حٌمشآْ.

عجٍض ػخثشش سػٟ هللا ػٕٙخ ػٓ خٍك سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فمخي ٌٍغخثً: )أٌغض طمشأ حٌمشآْ ،لخي: 

 ُ طٍض )ٚأه ٌؼٍٝ خٍك ػظ١ُ(ٔؼُ ،٠خ أِخٖ،لخٌض: وخْ خٍمٗ حٌمشآْ ،ث
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فٙزٖ حٌىٍّش حٌؼظ١ّش ِٓ ػخثشش سػٟ هللا ػٕٙخ طششذٔخ اٌٝ أْ أخاللٗ ػ١ٍٗ حٌظالس ٚحٌغالَ ٟ٘ اطزخع حٌمشآْ ، 

ٟٚ٘ حالعظمخِش ػٍٝ ِخ فٟ حٌمشآْ ِٓ أٚحِش ٚٔٛحٟ٘ ٟٚ٘ حٌظخٍك رخألخالق حٌظٟ ِذزٙخ حٌمشآْ حٌؼظ١ُ ،ٚأثٕٝ 

 رِٗ حٌمشآْ.ػٍٝ أٍ٘ٙخ ،ٚحٌزؼذ ػٓ وً خٍك 

َُ ٠ؤِشوُ ِسّذ؟ لخي: ٠ؤِشٔخ رخٌؼفخف ٚحٌظٍش ٚحٌظالس ٚحٌضوخس ٚ٘دش حألٚثخْ .....  ٌّٚخ عؤي ٘شلً أرخ عف١خْ ر

ِٚٓ خٍمٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أٔٗ زش٠ض ػٍٝ أِظٗ ٚزش٠ض ػٍٝ حٌّئ١ِٕٓ )ٌمذ خخءوُ سعٛي ِٓ أٔفغىُ 

 ػض٠ض ػ١ٍٗ ِخ ػٕظُ زش٠ض ػ١ٍىُ رخٌّئ١ِٕٓ سءٚف سز١ُ(

ِٚغ حألً٘ ٚحألصٚحج ٚحٌز١ٕٓ ٚحٌزٕخص ػشد رٗ حٌّثً حألػٍٝ ،لخي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: )خ١شوُ خ١شوُ ألٍ٘ٗ 

 ٚأٔخ خ١شوُ ألٍٟ٘(

 ٚوخْ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠ٛطٟ رخأل٠ظخَ خ١شح )أٔخ ٚوخفً ح١ٌظ١ُ فٟ حٌدٕش وٙخط١ٓ ٠ٚفشج ر١ٓ اطزؼ١ٗ(

 ٌُ ٠ظشذ ٚأّخ ٠مٛي: )ِخ رخي ألٛحَ ٠فؼٍْٛ وزح(ٚوخْ ز١١خ ارح روش شخظخ أعخء ا١ٌٗ ػشع رخعّٗ ٚ

 أٚ ٠مٛي: )ِٓ ٠ؼزسٟٔ ِٓ سخً رٍغٕٟ أرحٖ فٟ أٍٟ٘ ،ٚ ٚهللا ِخ ػٍّض ِٓ أٍٟ٘ اال خ١شح(.

فىخْ ػ١ٍٗ حٌظالس ٚحٌغالَ ٠سفع حٌد١ًّ ٚال ٠ؼ١غ ػٕذٖ حٌّؼشٚف ػ١ٍٗ حٌظالس ٚحٌغالَ ،ٚوخْ زغٓ حٌؼٙذ 

رٗ رخ١ش ،لخي ػ١ٍٗ حٌظالس ٚحٌغالَ )اْ ِٓ أرش حٌزش أْ ٠ظً حٌشخً أً٘ رّٓ ِخص ف١خٍفٗ فٟ رسحس٠ٗ ٚفٟ ألخس

 ٚد أر١ٗ رؼذ ِٛطٗ(

ٚوخٔض ٘خٌش رٕض خ٠ٍٛذ وٍّخ خخءص ٚحعظؤرٔض ػٍٝ سعٛي هللا ،ٟٚ٘ أخض خذ٠دش صٚج حٌشعٛي طٍٝ هللا 

: )حٌٍُٙ ػ١ٍٗ ٚعٍُ ػشف ٔزشحص طٛطٙخ ٔزشحص طٛص أخظٙخ خذ٠دش حسطخع ػ١ٍٗ حٌظالس ٚحٌغالَ ٌزٌه ٚلخي

٘خٌش(زظٝ غخسحص ػخثشش سػٟ هللا ػٕٙخ ٌىثشس ِخ وخْ حٌٕزٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠ىثش ِٓ روش خذ٠دش سػٟ 

 هللا ػٕٙخ فىخْ زخفظخ ٌٍؼٙذ ٚال ٠ٕىش حٌّؼشٚف أرذح.

 فٙزح طؼش٠غ رغ١ؾ ػٍٝ أخالق حٌٕزٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ حٌؼظ١ّش ٚحٌظٟ ال ٠ؤطٟ ػ١ٍٙخ حٌسظش.

 ربرْ هللا طظىٍُ ػٓ أخالق حٌٕزٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚحٌذفخع ػٕٗ ٟٚ٘ عٛسس حٌمٍُ.عٛسطٕخ ح١ٌَٛ 

 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

 ط: رّخرح ألغُ هللا طؼخٌٝ ِٚخ خٛحد حٌمغُ ِٚخ حٌسىّش ِٓ رٌه؟

َْٔض  خ أَ َِ  * َْ خ ٠َْغطُُشٚ َِ َٚ  ُِ ٌْمٍََ ح َٚ  ْ{ ٍُ أََِّه ٌََؼٍٝ ُخٍٍُك َػِظ١ َٚ  * ٍْ ُٕٛ ّْ َِ َّْ ٌََه أَلَْخًشح َغ١َْش  اِ َٚ  * ٍْ ْدُٕٛ َّ ِش َسرَِّه رِ َّ رِِْٕؼ

َٛ أَػْ  ُ٘ َٚ  ِٗ ْٓ َعز١ٍِِ ًَّ َػ ْٓ َػ َّ ُُ رِ َٛ أَْػٍَ َّْ َسرََّه ُ٘ ُْ * اِ ْفظُٛ َّ ٌْ ُُ ح َْ * رِؤ١ِّ٠َُى ٠ُْزِظُشٚ َٚ َٓ * فََغظُْزِظُش  ْٙظَِذ٠ ُّ ٌْ ُُ رِخ ٍَ }   

حٌؼٍَٛ، ٠ٚغطش رٙخ حٌّٕثٛس   [ أٔٛحع ] ٠مغُ طؼخٌٝ رخٌمٍُ، ٚ٘ٛ حعُ خٕظ شخًِ ٌأللالَ، حٌظٟ طىظذ رٙخ 

ٚحٌّٕظَٛ، ٚرٌه أْ حٌمٍُ ِٚخ ٠غطشْٚ رٗ ِٓ أٔٛحع حٌىالَ، ِٓ آ٠خص هللا حٌؼظ١ّش، حٌظٟ طغظسك أْ ٠مغُ هللا 

ٔغزٗ ا١ٌٗ أػذحإٖ ِٓ حٌدْٕٛ فٕفٝ ػٕٗ حٌدْٕٛ رٕؼّش رٙخ، ػٍٝ رشحءس ٔز١ٗ ِسّذ ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ِّخ 

سرٗ ػ١ٍٗ ٚازغخٔٗ، ز١ث ِٓ ػ١ٍٗ رخٌؼمً حٌىخًِ، ٚحٌشأٞ حٌدضي، ٚحٌىالَ حٌفظً، حٌزٞ ٘ٛ أزغٓ ِخ خشص 

َّْ ٌََه أَلَْخًشح }   : رٗ حأللالَ، ٚعطشٖ حألٔخَ، ٚ٘زح ٘ٛ حٌغؼخدس فٟ حٌذ١ٔخ، ثُ روش عؼخدطٗ فٟ ح٢خشس، فمخي اِ َٚ }   .   

خ، وّخ ٠ف١ذٖ حٌظٕى١ش،   : أٞ ًّ ِمطٛع، رً ٘ٛ دحثُ ِغظّش، ٚرٌه ٌّخ أعٍفٗ   [ غ١ش ]   : أٞ  { غ١ش ِّْٕٛ } ألخشح ػظ١

ٍُ  }   : حٌٕزٟ ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ِٓ حألػّخي حٌظخٌسش، ٚحألخالق حٌىخٍِش، ٌٚٙزح لخي أََِّه ٌََؼٍٝ ُخٍٍُك َػِظ١ َٚ }  
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الــــقـــــلـــــمسورة   

ػخثشش ـ  ] ػخ١ًٌخ رٗ، ِغظؼ١ًٍخ رخٍمه حٌزٞ ِٓ هللا ػ١ٍه رٗ، ٚزخطً خٍمٗ حٌؼظ١ُ، ِخ فغشطٗ رٗ أَ حٌّئ١ِٕٓ،   : أٞ

ْش  }   : ٌٛٗ طؼخٌٝ ٌٗ، ٚرٌه ٔسٛ ل " وخْ خٍمٗ حٌمشآْ "   : ٌّٓ عؤٌٙخ ػٕٗ، فمخٌض  [ سػٟ هللا ػٕٙخ ـ  ُِ ْأ َٚ  َٛ ٌَْؼْف ُخِز ح

 َٓ ١ٍِِ٘ ٌَْدخ ِٓ ح أَْػِشْع َػ َٚ ٌُْؼْشِف  َْٕض ٌَُُٙ }   { رِخ ٌِ ِ َٓ هللاَّ ِِ ٍش  َّ خ َسْز َّ ُْ َػِض٠ٌض  } ،  [ ح٠٢ش ]   { فَزِ ْٔفُِغُى ْٓ أَ ِِ ُْ َسُعٌٛي  ٌَمَْذ َخخَءُو

 ٌُ ِز١ َٓ َسُإٌٚف سَّ ١ِٕ ِِ ُئ ّْ ُْ َزِش٠ُُض َػ١ٍَُْىُ رِخٌ خ َػِٕظُّ َِ  ِٗ ِٚخ أشزٗ رٌه ِٓ ح٠٢خص حٌذحالص ػٍٝ حطظخفٗ ـ طٍٝ   { َػ١ٍَْ

حٌسخثخص ػٍٝ حٌخٍك حٌؼظ١ُ فىخْ ٌٗ ِٕٙخ أوٍّٙخ ٚأخٍٙخ، ٚ٘ٛ فٟ   [ ٠٢خصٚح ] هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ رّىخسَ حألخالق، 

وً خظٍش ِٕٙخ، فٟ حٌزسٚس حٌؼ١ٍخ، فىخْ ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ عٙاًل ١ٌٕخ، لش٠زًخ ِٓ حٌٕخط، ِد١زًخ ٌذػٛس ِٓ 

ح أسحد أطسخرٗ ِٕٗ دػخٖ، لخػ١ًخ ٌسخخش ِٓ حعظمؼخٖ، خخرًشح ٌمٍذ ِٓ عؤٌٗ، ال ٠سشِٗ، ٚال ٠شدٖ خخثزًخ، ٚار

أًِشح ٚحفمُٙ ػ١ٍٗ، ٚطخرؼُٙ ف١ٗ ارح ٌُ ٠ىٓ ف١ٗ ِسزٚس، ٚاْ ػضَ ػٍٝ أِش ٌُ ٠غظزذ رٗ دُٚٔٙ، رً ٠شخٚسُ٘ 

٠ٚئحِشُ٘، ٚوخْ ٠مزً ِٓ ِسغُٕٙ، ٠ٚؼفٛ ػٓ ِغ١جُٙ، ٌُٚ ٠ىٓ ٠ؼخشش خ١ًٍغخ ٌٗ اال أطُ ػششس ٚأزغٕٙخ، فىخْ 

ٚال ٠طٛٞ ػٕٗ رششٖ، ٚال ٠ّغه ػ١ٍٗ فٍظخص ٌغخٔٗ، ٚال ٠ئحخزٖ  ال ٠ؼزظ فٟ ٚخٙٗ، ٚال ٠غٍع ػ١ٍٗ فٟ ِمخٌٗ،

رّخ ٠ظذس ِٕٗ ِٓ خفٛس، رً ٠سغٓ اٌٟ ػش١شٖ غخ٠ش حإلزغخْ، ٠ٚسظٍّٗ غخ٠ش حالزظّخي ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

   .ـ 

فََغظُْزِظُش  }   : فٍّخ أٔضٌٗ هللا فٟ أػٍٝ حٌّٕخصي ِٓ خ١ّغ حٌٛخٖٛ، ٚوخْ أػذحإٖ ٠ٕغزْٛ ا١ٌٗ أٔٗ ِدْٕٛ ِفظْٛ لخي

 ُْ ْفظُٛ َّ ٌْ ُُ ح َْ رِؤ١ِّ٠َُى ٠ُْزِظُشٚ ٚشش  ] ٚلذ طز١ٓ أٔٗ أ٘ذٜ حٌٕخط، ٚأوٍُّٙ ٌٕفغٗ ٌٚغ١شٖ، ٚأْ أػذحءٖ أػً حٌٕخط،   { َٚ

هللا رزٌه، فبٔٗ ٘ٛ حٌّسخعذ ٌٍٕخط، ٚأُٔٙ ُ٘ حٌز٠ٓ فظٕٛح ػزخد هللا، ٚأػٍُٛ٘ ػٓ عز١ٍٗ، ٚوفٝ رؼٍُ   [ حٌٕخط

   . حٌّدخصٞ

 ٚ{  َٓ ْٙظَِذ٠ ُّ ٌْ ُُ رِخ َٛ أَْػٍَ ُ٘ َٚ  ِٗ ْٓ َعز١ٍِِ ًَّ َػ ْٓ َػ َّ ُُ رِ َٛ أَْػٍَ ٚ٘زح ف١ٗ طٙذ٠ذ ٌٍؼخ١ٌٓ، ٚٚػذ ٌٍّٙظذ٠ٓ، ٚر١خْ ٌسىّش   { ُ٘

  . غ١شٖ هللا، ز١ث وخْ ٠ٙذٞ ِٓ ٠ظٍر ٌٍٙذح٠ش، دْٚ

 ط: رؼذ أْ رشة هللا ِسّذ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ رّخرح أِشٖ عزسخٔٗ؟

خٍص  }   [ 61ـ  8 ]  َّّ َ٘ * ٍٓ ١ِٙ َِ ٍف  ًَّ َزالَّ اَل طُِطْغ ُو َٚ  * َْ ُِٕٛ٘ ُٓ ف١َُْذ ِ٘ ْٛ طُْذ ٚح ٌَ دُّ َٚ  * َٓ ر١ِ َىزِّ ُّ ٌْ ٍُ * فاََل طُِطِغ ح ١ ِّ خٍء رَِٕ شَّ َِ

 ِٗ َٓ * اَِرح طُْظٍَٝ َػ١ٍَْ ر١َِٕ َٚ خٍي  َِ َْ َرح  ْْ َوخ ٍُ * أَ ًٍّ رَْؼَذ َرٌَِه َص١ِٔ ٍُ * ُػظُ ْؼظٍَذ أَث١ِ ُِ ٍَْخ١ِْش  َّٕخٍع ٌِ َِ َٓ ١ٌِ َّٚ  آ٠َخطَُٕخ لَخَي أََعخِؽ١ُش حأْلَ

 َِ ٌُْخْشؽُٛ ُٗ َػٍَٝ ح ُّ    { * َعَِٕغ

َٓ  }   :  ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ٠مٛي هللا طؼخٌٝ، ٌٕز١ٗ ـ طٍٝ هللا ر١ِ َىزِّ ُّ ٌْ حٌز٠ٓ وزرٛن ٚػخٔذٚح حٌسك، فبُٔٙ ١ٌغٛح   { فاََل طُِطِغ ح

أ٘اًل ألْ ٠طخػٛح، ألُٔٙ ال ٠ؤِشْٚ اال رّخ ٠ٛحفك أ٘ٛحءُ٘، ُٚ٘ ال ٠ش٠ذْٚ اال حٌزخؽً، فخٌّط١غ ٌُٙ ِمذَ ػٍٝ 

َ فٟ وً ِىزد، ٚفٟ وً ؽخػش ٔخشجش ػٓ حٌظىز٠ذ، ٚاْ وخْ حٌغ١خق فٟ شٟء خخص، ٚ٘ٛ ِخ ٠ؼشٖ، ٚ٘زح ػخ

أْ حٌّششو١ٓ ؽٍزٛح ِٓ حٌٕزٟ ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ أْ ٠غىض ػٓ ػ١ذ آٌٙظُٙ ٚد٠ُٕٙ، ٠ٚغىظٛح ػٕٗ، ٌٚٙزح 

ٚح }   : لخي دُّ ُٓ  } حٌّششوْٛ   : أٞ  { َٚ ِ٘ ْٛ طُْذ ُ ػ١ٍٗ، اِخ رخٌمٛي أٚ حٌفؼً أٚ رخٌغىٛص طٛحفمُٙ ػٍٝ رؼغ ِخ ٘  : أٞ  { ٌَ

َْ  } ػّخ ٠ظؼ١ٓ حٌىالَ ف١ٗ،  ُِٕٛ٘ ٌٚىٓ حطذع رؤِش هللا، ٚأظٙش د٠ٓ حإلعالَ، فبْ طّخَ اظٙخسٖ، رٕمغ ِخ   { ف١َُْذ

   . ٠ؼخدٖ، ٚػ١ذ ِخ ٠ٕخلؼٗ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

فٍ  }  ًَّ َزالَّ اَل طُِطْغ ُو ٌٓ  } وث١ش حٌسٍف، فبٔٗ ال ٠ىْٛ وزٌه اال ٚ٘ٛ وزحد، ٚال ٠ىْٛ وزحرًخ اال ٚ٘ٛ   : أٞ  { َٚ ١ِٙ ُِ }  

   . خغ١ظ حٌٕفظ، ٔخلض حٌّٙش، ١ٌظ ٌٗ ّ٘ش فٟ حٌخ١ش، رً اسحدطٗ فٟ شٙٛحص ٔفغٗ حٌخغ١غش  : أٞ

 ط: ِٓ ٘ٛ حٌّٙخص ِٚٓ ٘ٛ حٌّشخء رخ١ٌُّٕ؟

خصٍ  }  َّّ    . حٌطؼٓ ف١ُٙ رخٌغ١زش ٚحالعظٙضحء، ٚغ١ش رٌهٚ  [ ٌٍٕخط ] وث١ش حٌؼ١ذ   : أٞ  { َ٘

 {  ٍُ ١ ِّ خٍء رَِٕ شَّ ٔمً والَ رؼغ حٌٕخط ٌزؼغ، ٌمظذ حإلفغخد ر١ُٕٙ، ٚاٌمخء   : ٠ّشٟ ر١ٓ حٌٕخط رخ١ٌّّٕش، ٟٚ٘  : أٞ  { َِ

   . حٌؼذحٚس ٚحٌزغؼخء

 ط: ِٓ ٘ٛ حٌّٕخع ٌٍخ١ش؟

ٍَْخ١ْشِ  }  َّٕخٍع ٌِ ْؼظَذٍ  } فمخص حٌٛحخزش ٚحٌىفخسحص ٚحٌضوٛحص ٚغ١ش رٌه، حٌزٞ ٠ٍضِٗ حٌم١خَ رٗ ِٓ حٌٕ  { َِ ػٍٝ حٌخٍك   { ُِ

ٍُ  } فٟ ظٍُّٙ، فٟ حٌذِخء ٚحألِٛحي ٚحألػشحع   وث١ش حإلثُ ٚحٌزٔٛد حٌّظؼٍمش فٟ زك هللا طؼخٌٝ   : أٞ  { أَث١ِ

ًٍّ رَْؼَذ َرٌِهَ  }  ٍُ  } ششط حٌخٍك لخط غ١ش ِٕمخد ٌٍسك  غ١ٍع  : أٞ  { ُػظُ ِخدس   [ ال ] دػٟ، ١ٌظ ٌٗ أطً ٚ   : أٞ  { َص١ِٔ

   . ػالِش فٟ حٌشش، ٠ؼشف رٙخ  : ٠ٕظح ِٕٙخ حٌخ١ش، رً أخاللٗ ألزر حألخالق، ٚال ٠شخٝ ِٕٗ فالذ، ٌٗ صّٔش أٞ

ق، خظًٛطخ ٚزخطً ٘زح، أْ هللا طؼخٌٝ ٔٙٝ ػٓ ؽخػش وً زالف وزحد، خغ١ظ حٌٕفظ، ع١ت حألخال

حألخالق حٌّظؼّٕش ٌإلػدخد رخٌٕفظ، ٚحٌظىزش ػٍٝ حٌسك ٚػٍٝ حٌخٍك، ٚحالزظمخس ٌٍٕخط، وخٌغ١زش ٚح١ٌّّٕش، 

   . ٚحٌطؼٓ ف١ُٙ، ٚوثشس حٌّؼخطٟ

 ط: ً٘ ٘زٖ ح٠٢ش خخطش رّٓ ٔضٌض فٟ زمُٙ ِٓ حٌّششو١ٓ؟

خٍي  }   : غ١شٖ ٌمٌٛٗ ػٕٗ ٚ٘زٖ ح٠٢خص ـ ٚاْ وخٔض ٔضٌض فٟ رؼغ حٌّششو١ٓ، وخ١ٌٌٛذ رٓ حٌّغ١شس أٚ َِ َْ َرح  ْْ َوخ أَ

 َٓ ١ٌِ َّٚ ِٗ آ٠َخطَُٕخ لَخَي أََعخِؽ١ُش حأْلَ َٓ اَِرح طُْظٍَٝ َػ١ٍَْ ر١َِٕ ألخً وثشس ِخٌٗ ٌٚٚذٖ، ؽغٝ ٚحعظىزش ػٓ حٌسك، ٚدفؼٗ   : أٞ  { َٚ

١ٌٚٓ، حٌظٟ ٠ّىٓ طذلٙخ ٚوزرٙخـ فبٔٙخ ػخِش فٟ وً ِٓ حطظف رٙزح ز١ٓ خخءٖ، ٚخؼٍٗ ِٓ خٍّش أعخؽ١ش حأل

حٌٛطف، ألْ حٌمشآْ ٔضي ٌٙذح٠ش حٌخٍك وٍُٙ، ٠ٚذخً ف١ٗ أٚي حألِش ٚآخشُ٘، ٚسرّخ ٔضي رؼغ ح٠٢خص فٟ 

عزذ أٚ فٟ شخض ِٓ حألشخخص، ٌظظؼر رٗ حٌمخػذس حٌؼخِش، ٠ٚؼشف رٗ أِثخي حٌدضث١خص حٌذحخٍش فٟ حٌمؼخ٠خ 

   . حٌؼخِش

 ط: رّخرح طٛػذ هللا ِٓ وخٔض ٘زٖ طفخطٗ؟

ثُ طٛػذ طؼخٌٝ ِٓ خشٜ ِٕٗ ِخ ٚطف هللا، رؤْ هللا ع١غّٗ ػٍٝ خشؽِٛٗ فٟ حٌؼزحد، ١ٌٚؼزرٗ ػزحرًخ ظخً٘شح، 

   . ٠ىْٛ ػ١ٍٗ عّش ٚػالِش، فٟ أشك حألش١خء ػ١ٍٗ، ٚ٘ٛ ٚخٙٗ

 خ؟ط: ِخٟ٘ لظش أطسخد حٌدٕش، ِٚخ حٌسىّش ٚحٌفٛحثذ حٌظٟ ٔغظف١ذ٘خ ِٕٙ
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الــــقـــــلـــــمسورة   

َْ  }   [ 33ـ  61 ]  اَل ٠َْغظَْثُٕٛ َٚ  * َٓ ْظزِِس١ ُِ َخ  َّٕٙ ُِ ٛح ١ٌََْظِش ُّ ٌَْدَِّٕش اِْر أَْلَغ َٔخ أَْطَسخَد ح ْٛ خ رٍََ َّ ُْ َو َٔخُ٘ ْٛ * فَطَخَف أَِّخ رٍََ

 َْ ٛ ُّ ُْ َٔخثِ ُ٘ َٚ ْٓ َسرَِّه  ِِ    { َػ١ٍََْٙخ ؽَخثٌِف 

أخ رٍٛٔخ ٘ئالء حٌّىزر١ٓ رخٌخ١ش ٚإٍِٔٙخُ٘، ٚأِذدٔخُ٘ رّخ شجٕخ ِٓ ِخي ٌٚٚذ،   : ٌٝ آخش حٌمظش ٠مٛي طؼخيا

ٚؽٛي ػّش، ٚٔسٛ رٌه، ِّخ ٠ٛحفك أ٘ٛحءُ٘، ال ٌىشحِظُٙ ػ١ٍٕخ، رً سرّخ ٠ىْٛ حعظذسحًخخ ٌُٙ ِٓ ز١ث ال 

ششوخء، ز١ٓ ص٘ض ثّخس٘خ أ٠ٕؼض  ٠شؼشْٚ فخغظشحسُ٘ رزٌه ٔظ١ش حغظشحس أطسخد حٌدٕش، حٌز٠ٓ ُ٘ ف١ٙخ

١ٌظ ثُ ِخٔغ ٠ّٕؼُٙ ِٕٙخ، ٌٚٙزح   [ ٚأٔٗ ] أشدخس٘خ، ٚآْ ٚلض طشحِٙخ، ٚخضِٛح أٔٙخ فٟ أ٠ذ٠ُٙ، ٚؽٛع أِشُ٘، 

٠دزٚٔٙخ ِظزس١ٓ، ٌُٚ ٠ذسٚح أْ هللا رخٌّشطخد، ٚأْ   : ألغّٛح ٚزٍفٛح ِٓ غ١ش حعظثٕخء، أُٔٙ ع١ظشِٛٔٙخ أٞ

   . دسُ٘ ا١ٌٙخحٌؼزحد ع١خٍفُٙ ػ١ٍٙخ، ٠ٚزخ

ْٓ َسرِّهَ  }  ِِ َْ  } ػزحد ٔضي ػ١ٍٙخ ١ٌاًل   : أٞ  { فَطَخَف َػ١ٍََْٙخ ؽَخثٌِف  ُّٛ ُْ َٔخثِ ُ٘ فَؤَْطزََسْض  } فؤرخد٘خ ٚأطٍفٙخ   { َٚ

 ُِ ِش٠ ال ٠شؼشْٚ رٙزح حٌٛحلغ حٌٍُّ، ٌٚٙزح طٕخدٚح  وخ١ًٌٍ حٌّظٍُ، ر٘زض حألشدخس ٚحٌثّخس، ٘زح ُٚ٘  : أٞ  { َوخٌظَّ

ْٔطٍََمُٛح }   : ف١ّخ ر١ُٕٙ، ٌّخ أطزسٛح ٠مٛي رؼؼُٙ ٌزؼغ َٓ فَخ ١ ِِ ُْ َطخِس ْٕظُ ْْ ُو ُْ اِ ِْ حْغُذٚح َػٍَٝ َزْشثُِى لخطذ٠ٓ ٌٗ   { أَ

 {  َْ ُْ ٠َظََخخفَظُٛ ُ٘ ٌٓ  }   : ٌٚىٓ رّٕغ زك هللا، ٠ٚمٌْٛٛ ف١ّخ ر١ُٕٙ،  { َٚ ْغِى١ ِِ  ُْ ََ َػ١ٍَُْى ْٛ َ١ ٌْ َخ ح رىشٚح لزً   : أٞ  { اَل ٠َْذُخٍََّٕٙ

حٔظشخس حٌٕخط، ٚطٛحطٛح ِغ رٌه، رّٕغ حٌفمشحء ٚحٌّغخو١ٓ، ِٚٓ شذس زشطُٙ ٚرخٍُٙ، أُٔٙ ٠ظخخفظْٛ رٙزح 

   . ظش، خٛفًخ أْ ٠غّؼُٙ أزذ، ف١خزش حٌفمشحءحٌىالَ ِخخف

ح }  ْٚ َغَذ َٓ  } فٟ ٘زٖ حٌسخٌش حٌش١ٕؼش، ٚحٌمغٛس، ٚػذَ حٌشزّش   { َٚ ػٍٝ اِغخن ِٕٚغ ٌسك   : أٞ  { َػٍَٝ َزْشٍد لَخِدِس٠

   . هللا، خخص١ِٓ رمذسطُٙ ػ١ٍٙخ

 {  َ٘ ْٚ خ َسأَ َّّ َْ  }   . ِٓ حٌس١شس ٚحالٔضػخج  { لَخٌُٛح } ػٍٝ حٌٛطف حٌزٞ روش هللا وخٌظش٠ُ   { خفٍََ   : أٞ ]   { أَِّخ ٌََؼخٌُّٛ

َْ  }   : ػٕٙخ، ٌؼٍٙخ غ١ش٘خ، فٍّخ طسممٛ٘خ، ٚسخؼض ا١ٌُٙ ػمٌُٛٙ لخٌٛح  [ طخثْٙٛ ٛ ُِ ْسُشٚ َِ  ُٓ ًْ َْٔس ِٕٙخ، فؼشفٛح   { رَ

َعطُُُٙ } ز١ٕجز أٔٗ ػمٛرش، فـ  ْٚ َْ  } أػذٌُٙ، ٚأزغُٕٙ ؽش٠مش   : أٞ  { لَخَي أَ اَل طَُغزُِّسٛ ْٛ ٌَ ُْ ًْ ٌَُى ُْ أَلُ طٕضْ٘ٛ   : أٞ  { أٌََ

ُ  }   : ث١ٕظُ، فمٍظُهللا ػّخ ال ١ٍ٠ك رٗ، ِٚٓ رٌه، ظٕىُ أْ لذسطىُ ِغظمٍش، فٍٛال حعظ ْْ َشخَء هللاَّ ٚخؼٍظُ ِش١جظىُ   { اِ

َٓ  } طخرؼش ٌّش١جظش هللا، ٌّخ خشٜ ػ١ٍىُ ِخ خشٜ، فمخٌٛح  ١ ِّ َخ أَِّخ ُوَّٕخ ظَخٌِ َْ َسرِّٕ ظذسوٛح رؼذ رٌه، حع  : أٞ  { ُعْزَسخ

ٌٚىٓ رؼذ ِخ ٚلغ حٌؼزحد ػٍٝ خٕظُٙ، حٌزٞ ال ٠شفغ، ٌٚىٓ ٌؼً طغز١سُٙ ٘زح، ٚالشحسُ٘ ػٍٝ أٔفغُٙ رخٌظٍُ، 

   . ٠ٕفؼُٙ فٟ طخف١ف حإلثُ ٠ٚىْٛ طٛرش، ٌٚٙزح ٔذِٛح ٔذحِش ػظ١ّش

ُْ َػٍَٝ رَ  }  ًَ رَْؼُؼُٙ َْ فَؤَْلزَ ٛ ُِ َٚ َٓ  } ف١ّخ أخشٖٚ ٚفؼٍٖٛ،   { ْؼٍغ ٠َظاََل ٠ٍََْٕخ أَِّخ ُوَّٕخ ؽَخِغ١ َٚ ِظدخٚص٠ٓ ٌٍسذ   : أٞ  { لَخٌُٛح ٠َخ 

   . فٟ زك هللا، ٚزك ػزخدٖ

 {  ْْ َْ َػَغٝ َسرَُّٕخ أَ َخ َسحِغزُٛ َْٕٙخ أَِّخ اٌَِٝ َسرِّٕ ِِ فُٙ سخٛح هللا أْ ٠زذٌُٙ خ١ًشح ِٕٙخ، ٚٚػذٚح أُٔٙ   { ٠ُْزِذٌََٕخ َخ١ًْشح 

ع١شغزْٛ اٌٝ هللا، ٠ٍٚسْٛ ػ١ٍٗ فٟ حٌذ١ٔخ، فبْ وخٔٛح وّخ لخٌٛح، فخٌظخ٘ش أْ هللا أرذٌُٙ فٟ حٌذ١ٔخ خ١ًشح ِٕٙخ ألْ 

   . ٖ، أػطخٖ عئٌِٗٓ دػخ هللا طخدلًخ، ٚسغذ ا١ٌٗ ٚسخخ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

ٌَْؼَزحدُ  }   : لخي طؼخٌٝ ِز١ٕخ ِخ ٚلغ حٌذ١ٔٛٞ ٌّٓ أطٝ رؤعزخد حٌؼزحد أْ ٠غٍذ هللا حٌؼزذ حٌشٟء   [  : أٞ ]   { َوَزٌَِه ح

   . حٌزٞ ؽغٝ رٗ ٚرغٝ، ٚآثش حٌس١خس حٌذ١ٔخ، ٚأْ ٠ض٠ٍٗ ػٕٗ، أزٛج ِخ ٠ىْٛ ا١ٌٗ

ٌََؼَزحُد ح٢ِْخَشِس أَْوزَشُ  }  َْ  } ِٓ ػزحد حٌذ١ٔخ   { َٚ ٛ ُّ ْٛ َوخُٔٛح ٠َْؼٍَ فبْ ِٓ ػٍُ رٌه، أٚخذ ٌٗ حالٔضخخس ػٓ وً   { ٌَ

 عزذ ٠ٛخذ حٌؼزحد ٠ٚسً حٌؼمخد 

 ر١ٓ حٌّظم١ٓ ٚحٌّدش١ِٓ؟ط: ِٓ زىّش هللا ػض ٚخً أٔٗ ال٠غٛٞ أرذح عزسخٔٗ ٚطؼخٌٝ 

ُْ َو١َْف  }   [ 36ـ  33 ]  خ ٌَُى َِ  * َٓ ١ ِِ ْدِش ُّ ٌْ َٓ َوخ ١ ِّ ْغٍِ ُّ ٌْ ًُ ح ُِ * أَفََْٕدَؼ ُْ َخَّٕخِص حٌَِّٕؼ١ ِٙ َْٕذ َسرِّ َٓ ِػ ظَّم١ِ ُّ ٍْ ٌِ َّْ َْ اِ َْ * أَ ٛ ُّ طَْسُى

 ِٗ ُْ ِوظَخٌد ف١ِ َّْ ٌَُى ِش اِ َِ ٌْم١َِخ َِ ح ْٛ ٌْ َػ١ٍََْٕخ رَخٌَِغشٌ اٌَِٝ ٠َ خ َّ ُْ أ٠َْ َْ ٌَُى َْ * أَ خ طََخ١َُّشٚ َّ ٌَ ِٗ ُْ ف١ِ َّْ ٌَُى َْ * اِ َْ طَْذُسُعٛ ٛ ُّ خ طَْسُى َّ ٌَ ُْ  ٌَُى

ْْ َوخُٔٛح ُْ اِ ِٙ ١ٍَْؤْطُٛح رُِشَشَوخثِ ُْ ُشَشَوخُء فَ ٌَُٙ َْ ٌُ * أَ ُْ رَِزٌَِه َصِػ١ ُ ُْ أ٠َُّٙ ٍُْٙ َٓ  * َع    { َطخِدل١ِ

٠خزش طؼخٌٝ رّخ أػذٖ ٌٍّظم١ٓ ٌٍىفش ٚحٌّؼخطٟ، ِٓ أٔٛحع حٌٕؼ١ُ ٚحٌؼ١ش حٌغ١ٍُ فٟ خٛحس أوشَ حألوش١ِٓ، ٚأْ 

زىّظٗ طؼخٌٝ ال طمظؼٟ أْ ٠دؼً حٌّغ١ٍّٓ حٌمخٔظ١ٓ ٌشرُٙ، حٌّٕمخد٠ٓ ألٚحِشٖ، حٌّظزؼ١ٓ ٌّشحػ١ٗ وخٌّدش١ِٓ 

ِٚؼخٔذس سعٍٗ، ِٚسخسرش أ١ٌٚخثٗ، ٚأْ ِٓ ظٓ أٔٗ ٠غ٠ُٛٙ فٟ حٌز٠ٓ أٚػؼٛح فٟ ِؼخط١ٗ، ٚحٌىفش رآ٠خطٗ، 

حٌثٛحد، فبٔٗ لذ أعخء حٌسىُ، ٚأْ زىّٗ زىُ رخؽً، ٚسأ٠ٗ فخعذ، ٚأْ حٌّدش١ِٓ ارح حدػٛح رٌه، ف١ٍظ ٌُٙ 

   . أُٔٙ ِٓ أً٘ حٌدٕش، ٚأْ ٌُٙ ِخ ؽٍزٛح ٚطخ١شٚح  [ ٠ٚظٍْٛ ] ِغظٕذ، ال وظخد ف١ٗ ٠ذسعْٛ 

ػٙذ ١ّ٠ٚٓ رخٌغش اٌٝ ٠َٛ حٌم١خِش أْ ٌُٙ ِخ ٠سىّْٛ، ١ٌٚظ ٌُٙ ششوخء ٚأػٛحْ ػٍٝ ادسحن ١ٌٚظ ٌُٙ ػٕذ هللا 

ِخ ؽٍزٛح، فبْ وخْ ٌُٙ ششوخء ٚأػٛحْ ف١ٍؤطٛح رُٙ اْ وخٔٛح طخدل١ٓ، ِٚٓ حٌّؼٍَٛ أْ خ١ّغ رٌه ِٕظف، ف١ٍظ 

  : ػٛحُ٘ رخؽٍش فخعذس، ٚلٌٌُٛٗٙ وظخد، ٚال ٌُٙ ػٙذ ػٕذ هللا فٟ حٌٕدخس، ٚال ٌُٙ ششوخء ٠ؼ١ُٕٛٔٙ، فؼٍُ أْ د

 {  ٌُ ُْ رَِزٌَِه َصِػ١ ُ ُْ أ٠َُّٙ ٍُْٙ    . أ٠ُٙ حٌىف١ً رٙزٖ حٌذػٜٛ حٌفخعذس، فبٔٗ ال ٠ّىٓ حٌظظذس رٙخ، ٚال حٌضػخِش ف١ٙخ  : أٞ  { َع

 ٠َٛ حٌم١خِش؟ ط: ً٘ ٠غظّش زخي حٌّىزر١ٓ ػٍٝ ِخُ٘ ػ١ٍٗ؟ٚو١ف ٠ىْٛ زخٌُٙ

ُْ ِرٌَّشٌ  }   [ 33ـ  34 ]  ُْ طَْشَ٘مُُٙ َْ * َخخِشَؼشً أَْرَظخُسُ٘ ُدِٛد فاََل ٠َْغظَِط١ُؼٛ َْ اٌَِٝ حٌغُّ ْٛ ٠ُْذَػ َٚ ْٓ َعخٍق  ََ ٠ُْىَشُف َػ ْٛ لَْذ ٠َ َٚ

ُْ َعخ ُ٘ َٚ ُدِٛد  َْ اٌَِٝ حٌغُّ ْٛ َْ َوخُٔٛح ٠ُْذَػ ٛ ُّ ٌِ }   

ٚحأل٘ٛحي ِخ ال ٠ذخً طسض حٌُٛ٘، ٚأطٝ حٌزخسٞ   [ ٚحٌضالصي ] ارح وخْ ٠َٛ حٌم١خِش، ٚحٔىشف ف١ٗ ِٓ حٌماللً   : أٞ

ٌفظً حٌمؼخء ر١ٓ ػزخدٖ ِٚدخصحطُٙ فىشف ػٓ عخلٗ حٌىش٠ّش حٌظٟ ال ٠شزٙٙخ شٟء، ٚسأٜ حٌخالثك ِٓ خالي 

٠ذػْٛ اٌٝ حٌغدٛد هلل، ف١غدذ حٌّئِْٕٛ حٌز٠ٓ وخٔٛح ٠غدذْٚ هلل، هللا ٚػظّظٗ ِخ ال ٠ّىٓ حٌظؼز١ش ػٕٗ، فس١ٕجز 

ؽًٛػخ ٚحخظ١خًسح، ٠ٚز٘ذ حٌفدخس حٌّٕخفمْٛ ١ٌغدذٚح فال ٠مذسْٚ ػٍٝ حٌغدٛد، ٚطىْٛ ظٙٛسُ٘ وظ١خطٟ 

حٌزمش، ال ٠غظط١ؼْٛ حالٔسٕخء، ٚ٘زح حٌدضحء ِخ خٕظ ػٍُّٙ، فبُٔٙ وخٔٛح ٠ذػْٛ فٟ حٌذ١ٔخ اٌٝ حٌغدٛد هلل 

ٖ ٚػزخدطٗ ُٚ٘ عخٌّْٛ، ال ػٍش ف١ُٙ، ف١غظىزشْٚ ػٓ رٌه ٠ٚؤرْٛ، فال طغؤي ٠ِٛجز ػٓ زخٌُٙ ٚعٛء ٚطٛز١ذ

ِآٌُٙ، فبْ هللا لذ عخؾ ػ١ٍُٙ، ٚزمض ػ١ٍُٙ وٍّش حٌؼزحد، ٚطمطؼض أعزخرُٙ، ٌُٚ طٕفؼُٙ حٌٕذحِش ٚال حالػظزحس 

   . حٌظذحسن ِذس حإلِىخْ  [ خذ٠ٛ ] ٠َٛ حٌم١خِش، ففٟ ٘زح ِخ ٠ضػح حٌمٍٛد ػٓ حٌّمخَ ػٍٝ حٌّؼخطٟ، ٚ
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 ط: رّخرح أِش هللا ٔز١ٗ طدخٖ ٘ئالء حٌّؼخٔذ٠ٓ حٌّىزر١ٓ؟

َّْ وَ  }    ُْ اِ ٌَُٙ ٍِٟ ِْ أُ َٚ  * َْ ٛ ُّ ْٓ َز١ُْث اَل ٠َْؼٍَ ِِ  ُْ ٌَْسِذ٠ِث َعَْٕغظَْذِسُخُٙ ُد رََِٙزح ح ْٓ ٠َُىزِّ َِ َٚ ُْ فََزْسِٟٔ  َْ طَْغؤٌَُُٙ ٌٓ * أَ ظ١ِ َِ ١ِْذٞ 

اَل طَ  َٚ ُِ َسرَِّه  َْ * فَخْطزِْش ٌُِسْى ُْ ٠َْىظُزُٛ ٌَْغ١ُْذ فَُٙ ُُ ح َْٕذُ٘ َْ ِػ َْ * أَ ْثمٍَُٛ ُِ  ٍَ ْغَش َِ  ْٓ ِِ  ُْ ٌُْسِٛص اِْر أَْخًشح فَُٙ ْٓ َوَظخِزِذ ح ُى

ْٓ َسرِّ  ِِ شٌ  َّ ْْ طََذحَسَوُٗ ِْٔؼ اَل أَ ْٛ ٌَ * ٌَ ْىظُٛ َِ  َٛ ُ٘ َٚ َٓ َٔخَدٜ  خٌِِس١ َٓ حٌظَّ ِِ ٌَ * فَخْخظَزَخُٖ َسرُُّٗ فََدَؼٍَُٗ  ٛ ُِ ْز َِ  َٛ ُ٘ َٚ ٌَْؼَشحِء  ِٗ ٌَُٕزَِز رِخ

 ٌْ ْدُٕٛ َّ ٌَ ُ َّٗ َْ أِ ٠َمٌُُٛٛ َٚ ْوَش  ُؼٛح حٌزِّ ِّ خ َع َّّ ٌَ ُْ ِ٘ َٓ َوفَُشٚح ١ٌَُْضٌِمََُٛٔه رِؤَْرَظخِس ْْ ٠ََىخُد حٌَِّز٠ اِ َٚ َٛ ااِلَّ ِرْوٌش *  خ ُ٘ َِ َٚ  * 

ٍْؼَ  ٌِ َٓ ١ ِّ    { خٌَ

ْٓ َز١ُْث اَل  } دػٕٟ ٚحٌّىزر١ٓ رخٌمشآْ حٌؼظ١ُ فبْ ػٍٟ خضحءُ٘، ٚال طغظؼدً ٌُٙ، فـ   : أٞ ِِ  ُْ َعَْٕغظَْذِسُخُٙ

 َْ ٛ ُّ ػٍٝ ِخ ٠ؼشُ٘، فبْ فّٕذُ٘ رخألِٛحي ٚحألٚالد، ّٚٔذُ٘ فٟ حألسصحق ٚحألػّخي، ١ٌغظشٚح ٠ٚغظّشٚح   { ٠َْؼٍَ

 ٚ٘زح ِٓ و١ذ هللا ٌُٙ، ٚو١ذ هللا ألػذحثٗ، ِظ١ٓ لٛٞ، ٠زٍغ ِٓ ػشسُ٘ ٚػزحرُٙ فٛق وً ِزٍغ 

 {  َْ ْثمٍَُٛ ُِ  ٍَ ْغَش َِ  ْٓ ِِ  ُْ ُْ أَْخًشح فَُٙ َْ طَْغؤٌَُُٙ خجض رٗ ، عزذ ٠ٛخذ ١ٌظ ٌٕفٛسُ٘ ػٕه، ٚػذَ طظذ٠مُٙ ٌّخ   : أٞ  { أَ

خ ٠ثمً  ًِ ٌُٙ رٌه، فبٔه طؼٍُّٙ، ٚطذػُٛ٘ اٌٝ هللا، ٌّسغ ِظٍسظُٙ، ِٓ غ١ش أْ ططٍزُٙ ِٓ أِٛحٌُٙ ِغش

   . ػ١ٍُٙ

 {  َْ ُْ ٠َْىظُزُٛ ٌَْغ١ُْذ فَُٙ ُُ ح َْٕذُ٘ َْ ِػ ٙخ أُٔٙ ػٍٝ زك، ٚأْ ٌُٙ حٌثٛحد ػٕذ ِخ وخْ ػٕذُ٘ ِٓ حٌغ١ٛد، ٚلذ ٚخذٚح ف١  { أَ

   . هللا، فٙزح أِش ِخ وخْ، ٚأّخ وخٔض زخٌُٙ زخي ِؼخٔذ ظخٌُ

 ط: ِخ ٚحخذ حٌذحػٟ ػٕذِخ ٠مخرً رخإلػشحع؟

ُِ  }   : فٍُ ٠زك اال حٌظزش ألرحُ٘، ٚحٌظسًّ ٌّخ ٠ظذس ُِٕٙ، ٚحالعظّشحس ػٍٝ دػٛطُٙ، ٌٚٙزح لخي فَخْطزِْش ٌُِسْى

ٌّخ زىُ رٗ ششًػخ ٚلذًسح، فخٌسىُ حٌمذسٞ، ٠ظزش ػٍٝ حٌّئرٞ ِٕٗ، ٚال ٠ظٍمٝ رخٌغخؾ ٚحٌدضع،   : أٞ  { َسرِّهَ 

   . ٚحٌسىُ حٌششػٟ، ٠مخرً رخٌمزٛي ٚحٌظغ١ٍُ، ٚحالٔم١خد حٌظخَ ألِشٖ

ٌُْسٛصِ  }   : ٚلٌٛٗ ْٓ َوَظخِزِذ ح اَل طَُى ٚال طشخرٙٗ فٟ حٌسخي،   : ٚ٘ٛ ٠ٛٔظ رٓ ِظٝ، ػ١ٍٗ حٌظالس ٚحٌغالَ أٞ  { َٚ

حٌظٟ أٚطٍظٗ، ٚأٚخزض ٌٗ حالٔسزخط فٟ رطٓ حٌسٛص، ٚ٘ٛ ػذَ طزشٖ ػٍٝ لِٛٗ حٌظزش حٌّطٍٛد ِٕٗ، 

رؤٍ٘ٙخ أ٠ُٙ ٠ٍمْٛ ٌىٟ طخف رُٙ، ٚر٘خرٗ ِغخػزًخ ٌشرٗ، زظٝ سوذ فٟ حٌزسش، فخلظشع أً٘ حٌغف١ٕش ز١ٓ ثمٍض 

ٌَ  }   [ ٚلٌٛٗ ] فٛلؼض حٌمشػش ػ١ٍٗ فخٌظمّٗ حٌسٛص ٚ٘ٛ ١ٍُِ  ْىظُٛ َِ  َٛ ُ٘ َٚ ٚ٘ٛ فٟ رطٕٙخ لذ وظّض   : أٞ  { اِْر َٔخَدٜ 

َٓ  } ػ١ٍٗ، أٚ ٔخدٜ ٚ٘ٛ ِغظُ ِٙظُ رؤْ لخي  ١ ِّ َٓ حٌظَّخٌِ ِِ ُْٕض  َْٔض ُعْزَسخََٔه أِِّٟ ُو فخعظدخد هللا ٌٗ،   { اَل اٌََِٗ ااِلَّ أَ

اَل  }   : ٚلزفظٗ حٌسٛص ِٓ رطٕٙخ رخٌؼشحء ٚ٘ٛ عم١ُ، ٚأٔزض هللا ػ١ٍٗ شدشس ِٓ ٠مط١ٓ، ٌٚٙزح لخي ٕ٘خ ْٛ ٌَ ْْ  أَ

ٌَْؼَشحءِ  ِٗ ٌَُٕزَِز رِخ ْٓ َسرِّ ِِ شٌ  َّ ٌَٛ  } ٌطشذ فٟ حٌؼشحء، ٟٚ٘ حألسع حٌخخ١ٌش   : أٞ  { طََذحَسَوُٗ ِْٔؼ ُِ ْز َِ  َٛ ُ٘ ٌٚىٓ هللا   { َٚ

ُ  }   : طغّذٖ رشزّظٗ فٕزز ٚ٘ٛ ِّذٚذ، ٚطخسص زخٌٗ أزغٓ ِٓ زخٌٗ حألٌٚٝ، ٌٚٙزح لخي حخظخسٖ   : أٞ  { فَخْخظَزَخُٖ َسرُّٗ

َٓ  }   . ططفخٖ ٚٔمخٖ ِٓ وً وذس،ٚح خٌِِس١ َٓ حٌظَّ ِِ حٌز٠ٓ طٍسض أػّخٌُٙ ٚألٛحٌُٙ ١ٔٚخطُٙ،   : أٞ  { فََدَؼٍَُٗ 

 فخِظثً ٔز١ٕخ ِسّذ ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ أِش سرٗ، فظزش ٌسىُ سرٗ طزًشح ال ٠ذسوٗ ف١ٗ أزذ ِٓ  [ ٚأزٛحٌُٙ ] 

   . حٌؼخ١ٌّٓ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

ٌُٚ ٠ذسن أػذحإٖ ف١ٗ اال ِخ ٠غٛءُ٘، زظٝ أُٙ زشطٛح ػٍٝ أْ   { ٚحٌؼخلزش ٌٍّظم١ٓ } فدؼً هللا ٌٗ حٌؼخلزش 

٠ظ١زٖٛ رؤػ١ُٕٙ، ِٓ زغذُ٘ ٚغ١ظُٙ ٚزٕمُٙ، ٘زح ِٕظٙٝ ِخ لذسٚح ػ١ٍٗ ِٓ حألرٜ   : ٠ضٌمٖٛ رؤرظخسُ٘ أٞ

ف١مٌْٛٛ ف١ٗ ألٛحاًل، رسغذ ِخ طٛزٟ ا١ٌُٙ لٍٛرُٙ، ف١مٌْٛٛ  حٌفؼٍٟ، ٚهللا زخفظٗ ٚٔخطشٖ، ٚأِخ حألرٜ حٌمٌٟٛ،

   .  " شخػش " ٚطخسس   " عخزش " ٚطخسس   " ِدْٕٛ " طخسس 

َٓ  } لخي طؼخٌٝ  ١ ِّ ٍَْؼخٌَ َٛ ااِلَّ ِرْوٌش ٌِ خ ُ٘ َِ ُ، اال روش ٌٍؼخ١ٌّٓ، ٠ظزوشْٚ ِٚخ ٘زح حٌمشآْ حٌىش٠ُ، ٚحٌزوش حٌسى١  : أٞ  { َٚ

  . رٗ ِظخٌر د٠ُٕٙ ٚد١ٔخُ٘

 

 لمسبث بيبويت:

 (:2آيت )

((وقاه يف سوسة اىقيم :) مَا أَوْتَ بِنِعْمَتِ سَبِّلَ 22قاه تعاىل يف سوسة اىطوس:) فَزَمِّشْ فَمَا أَوْتَ بِنِعْمَتِ سَبِّلَ بِنَاهِهٍ وَىَا مَجْنُونٍ )*

 )د.فاضو اىسامشائى(قوىه :)بناهه( عيى ما يف سوسة اىقيم ، فما سبب راك ؟فضاد  ((2بِمَجْنُونٍ )

 والجواب : أن هناك أكثر من سبب دعا إلى هذه الزٌادة.

منها أنه فصل فً سورة الطور فً ذكر أقوال الكفرة فً الرسول صلى هللا علٌه وسلم ، فقد ذكروا أنه  -ٔ

. ) أم ٌقولون شاعر نتربص به رٌب المنون(. وقالوا إنه  كاهن ، وذكروا أنه مجنون ، وذكروا أنه شاعر

 كاذب :)أم ٌقولون تقوله بل ال ٌؤمنون(.

)وٌقولون إنه لمجنون( فناسب ذكر هذه الزٌادة فً  فً حٌن لم ٌذكر غٌر قولهم إنه مجنون فً سورة القلم :

 سورة الطور.

فٌه فلٌأت مستمعهم بسلطان مبٌن(  ومنها أنه ذكر فً سورة الطور قوله :)أم لهم سلم ٌستمعون -ٕ

  واالستماع مما تدعٌه الكهنة لتابعٌهم من الجنِّ ، فناسب ذلك ذكر الكهنة فٌها.

ومنها أنه ذكر السحر فً سورة الطور فقال :)أفسحر هذا أم أنتم ال تبصرون (. فناسب ذكر السحر ذكَر  -ٖ

 الكهنة.

أول سورة الطور بخالف سورة القلم ، فقد قال :)والطور *  ومما حسن ذلك أٌضاً أنه توسع فً الَقَسم فً -ٗ

 وكتاب مسطور * فً رق منشور * والبٌت المعمور * والسقف المرفوع* والبحر المسجور(.

  فً حٌن لم ٌقسم فً سورة القلم إال بالقلم وما ٌسطرون. فناسب التوسع فً الطور هذه الزٌادة.
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ول الكفرة ، إنه لمجنون ولم ٌزد على هذا القول ، فقال :)وإن ٌكاد ذكر فً سورة القلم فً آخر السورة ق -٘

الذٌن كفروا لٌزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وٌقولون إنه لمجنون( فرد علٌهم فً أول السورة بنفً 

 الجنون عنه فقال:)ما أنت بنعمة ربك بمجنون(. فناسب آخر السورة أولها.

التأكٌد بالباء الزائدة فً النفً )بمجنون( التوكٌد بالالم فً اإلثبات ثم انظر من ناحٌة أخرى كٌف ناسب 

 )لمجنون( ألن الباء لتوكٌد النفً والالم لتوكٌد اإلثبات. وهللا أعلم.

 (:11آيت )

 )د.فاضو اىسامشائى(*ما اىفشق بني هُمَضة ومهّاص؟

ٌل لُِّكلِّ  ٌْ ازٍ وقال تعالى فً سورة القلم ) {(ٔلَُّمَزٍة } ُهَمَزةٍ قال تعالى فً سورة الهمزة )َو اء ِبَنِمٌٍم  َهمَّ شَّ مَّ

{(الفروق بٌن اآلٌتٌن فً الصٌغ فصٌغة هّماز هً صٌغة مبالغة على وزن فّعال تدل على الحرفة ٔٔ}

ٌّاط. وعندما نصف شخصاً ما بـ )كّذاب( فكأنما نقول أن  والصنعة والمداولة فً األصل مثل نّجار وحّداد وخ

 . أما صٌغة ُهَمزة فهً مبالغة بالتاء وهناك أكثر من نوع للمبالغة بالتاء:َصنَعُته الكذب

راوٌة )للمبالغة( وهً فً األصل صٌغة مبالغة  –ما أصله غٌر مبالغة وبالغ بالتاء مثل راوي       .ٔ

مثل : ونأتً بالتاء لزٌادة المبالغة. ما أصله صٌغة مبالغة ثم نأتً بالتاء لتأكٌد المبالغة وزٌادتها ، 

  )ُهمزة( فأصلها )ُهَمز( وهً من صٌغ المبالغة مثل )ُحَطم ـ لَُكع ـ ُغَدر ـ فُسق( ، فنأتً بالتاء لزٌادة

المبالغة. وٌقول أهل اللغة : ما بولغ بالتاء ٌدل على النهاٌة فً الوصف أو الغاٌة فً الوصف، فلٌس 

كون مستطٌرا عاما قاهرا كل )نازل( ٌسمى )نازلة(، وال كل )قارع( ٌسمى )قارعة( حتى ٌ

كالجائحة، ومثلها القٌامة والصاخة والطامة. فهذا التأنٌث للمبالغة بل الغاٌة فً المبالغة، وهذا ما تدل 

 علٌه كلمة )ُهَمزة(؟

إذن نحن أمام صٌغتٌن للمبالغة إحداهما تدل على المزاولة، واألخرى على النهاٌة فً الوصف ... ها هو 

 الفرق بٌنهما .

 ال اآلن بعد أن عرفنا الفرق بٌنهما: لماذا اختار وضع هذه هنا وهذه هناك ؟والسؤ

ْحَسُب أَنَّ َمالَُه أَ  ٌَ َدهُ .  ٌل لُِّكلِّ ُهَمَزٍة لَُّمَزٍة . الَِّذي َجَمَع َمااًل َوَعدَّ ٌْ ْخلََدهُ . َكالَّ قال تعالى فً سورة الُهمزة )"َو

ٌُنَبَذنَّ ِفً اْلُحَطَمِة . َوَما  ْؤَصَدةٌ .   أَْدَراَك َما اْلُحَطَمةُ لَ ِهم مُّ ٌْ َها َعلَ لُِع َعلَى اأْلَْفئَِدِة . إِنَّ ِ اْلُموَقَدةُ . الَِّتً َتطَّ . َناُر هللاَّ

ْسُطُروَن . َما أَنَت ِبنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجُنوٍن . وَ  ٌَ َدٍة "( وقال فً سورة القلم )ن َواْلَقلَِم َوَما  َمدَّ إِنَّ لََك ِفً َعَمٍد مُّ

ٌُِّكُم اْلَمْفُتوُن . إِنَّ  ٌُْبِصُروَن . ِبأٌَ َر َمْمُنوٍن . َوإِنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظٌٍم . َفَسُتْبِصُر َو ٌْ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن  أَلَْجًرا َغ

ِبٌَن . َودُّ  ِهٌٍن َضلَّ َعن َسبٌِلِِه َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهَتِدٌَن . َفاَل ُتِطِع اْلُمَكذِّ ٍف مَّ ٌُْدِهُنوَن . َواَل ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ وا لَْو ُتْدِهُن َف

ِر ُمْعَتٍد أَِثٌٍم . ُعُتلٍّ َبْعَد َذلَِك َزنٌٍِم . أَن َكاَن َذا َماٍل وَ  ٌْ اٍع لِّْلَخ شَّاء ِبَنِمٌٍم . َمنَّ اٍز مَّ اُتَنا . َهمَّ ٌَ ِه آ ٌْ َبِنٌَن . إَِذا ُتْتلَى َعلَ

ِة إِْذ أَْقَسُموا لٌََ  َقاَل أََساِطٌرُ  ا َبلَْوَناُهْم َكَما َبلَْوَنا أَْصَحاَب اْلَجنَّ لٌَِن . َسَنِسُمُه َعلَى اْلُخْرُطوِم . إِنَّ َها اأْلَوَّ ْصِرُمنَّ

 ُمْصبِِحٌَن (

ألنه ذكر النتٌجة وتعّرض للعاقبة، نتٌجة وغاٌة وعاقبة الكفار الوٌل  فً آٌة سورة الهمزةاستعمال ُهمزة 

ٌُنَبَذنَّ فًِ اْلُحَطَمِة }وجاء {( والُحطمة هً بنفس صٌغة همزة وهً صٌغة مبالغة لذلك ناسب ٗت اآلٌة )َكالَّ لَ

أن ٌذكر بلوغه النهاٌة فً االتصاف بهذه الصفة بالتاء تدل على النهاٌة فً الحطم، وهً تفٌد أن الجزاء من 
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فً الشدة فالذي ٌتعّدى على الناس فً قوانٌن جنس العمل فكما أنه ٌبالغ فً الهمز فسٌكون مصٌره مماثال 

الدنٌا فً أنها علٌهم مؤصدة فً عمد ممددة. ونالحظ أٌضا من السورة أن الخارج والمتعدي ٌحبس فً النار 

 وهكذا فً قوانٌن الدنٌا أٌضا.

عن التعامل استخدام صٌغة هّماز ألن الكالم فً التعامل مع الناس وكل سورة القلم تتكلم  فً سورة القلمأما 

مع الناس. "وإنك لعلى خلق عظٌم"، فهً تتناول السلوكٌات وال تذكر العاقبة إال قلٌال وهً التً وردت فً 

قوله: "َسَنسُمه على الخرطوم" ولكنه لم ٌذكر شٌئا آخر من عاقبة مرتكب هذا الفعل إنما ذكر صفاتهم فقط 

ولم ٌأتً ذكر العاقبة فً هذه  جب الطاعة مثل )حالف مهٌن هماز مشاء بنمٌم( وهذه الصفات ال تستو

ٌُطاع ولو كان ذا مال  السورة فهً كلها فً التعامل. وجاء فً السورة )أن كان ذا مال وبنٌن( ٌنبغً أن ال 

وبنٌن فهو ٌمتنع بماله وبنٌه والمال والبنون هما سبب الخضوع واإلٌضاح واإلنقٌاد ولو كان صاحبهما ماكر 

ِهٌٍن } لذا جاءت اآلٌة )َواَل  ٍف مَّ اء ِبَنِمٌٍم }ُٓٔتِطْع ُكلَّ َحالَّ شَّ اٍز مَّ ِر ُمْعَتٍد أَثٌٍِم }ٔٔ{ َهمَّ ٌْ اٍع لِّْلَخ { ُعُتلٍّ ٕٔ{ َمنَّ

{( . فالعربً صاحب عزة فً عشٌرته ببنٌه ولكن المال ٗٔ{ أَن َكاَن َذا َماٍل َوَبِنٌَن }َٖٔبْعَد َذلَِك َزنٌٍِم }

نقٌاد فً األفراد والشعوب مهما كانت حقٌقة صاحب المال من أخالق سوء والقوة هما سبب الخضوع واال

وإثم واعتداء فإن لها القوة لما لها من مال وقوة وهذا مشاهد فً واقعنا وهو سبب استعالء الدول القوٌة 

هم صاحبة هذا المال وتلك القوة على الشعوب المستضعفة. فالملحوظ هنا أن سورة القلم لم تتطرق إلى نهاٌت

 بل اكتفت باألمر بعدم طاعتهم، أما الهمزة فقد ذكرت نهاٌتهم بتفصٌل.

 (:12آيت )

 ((ما اىفشق بني أثيم وآثم؟)د.فاضو اىسامشائى(12*يف سوسة اىقيم قاه تعاىل )مَنَّاعٍ ىِيْخَيْشِ مُعْتَذٍ أَثِيمٍ )

ِر ُمْعَتٍد أَِثٌٍم ) ٌْ اٍع لِْلَخ األثٌم ألنه لو الحظنا ما ورد فً السورة لوجدنا أن هللا (( باستخدام ٕٔقال تعالى )َمنَّ

ٍف َمِهٌٍن  تعالى ذكر فٌها كل صفات المبالغة )حالّف، هّماز، مّشاء، مهٌن، مّناع للخٌر( )َواَل ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ

اٍء بَِنِمٌٍم )ٓٔ) اٍز َمشَّ ِر ُمْعَتٍد أَثٌٍِم )ٔٔ( َهمَّ ٌْ اٍع لِْلَخ (( فجو السورة جو مبالغة َٖٔد َذلَِك َزِنٌٍم )( ُعُتلٍّ َبعْ ٕٔ( َمنَّ

واألمر اآلخر أن الذي ٌفعل كل هذه األمور الذي سبقت أال ٌكون أثٌماً؟ بالطبع هو أثٌم ولٌس آثم بل إن فعل 

كل واحدة من هذه األفعال ٌجعله أثٌماً ولٌس آثماً فكٌف لو اجتمعت كل هذه الصفات فً المعتدي فال بد أن 

 ٌكون أثٌماً.

 

 الىصبيب العمليت:

 . ال ٌضبط العلم إال بالقلم* 

 . من فوائد تقٌٌد العلم عدم النسٌان وشرود الذهن 

 . التأخذ أمة بالقلم وتهتم بالعلم والكتابة إال علت وارتفعت* 

 . التترك أمة القلم والعلم إال تخلفت* 

 .اتصاف الرسول صلى اله عٌه وسلم بأخالق القرآن* 

  ذمٌمة ٌجب على المؤمن االبتعاد عنها وعن طاعة أهلها.*صفات الكفار صفات 
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 . احذري كثرة الحلف فمن ال عنده حجه ٌكثر من الحلف فهو من صفات المنافقٌن* 

 . كثٌر الحلف ٌكون ذلٌل ومهٌن* 

 . عند الحلف اقرنٌه بالمشٌئة حتى تسلمً من الكفارة* 

 .احذري من الغٌبة* 

 هللا علٌه وسلم )ال ٌدخل الجنة نمام (. *حذري من النمٌمة فقد قال الرسول صلى 

 . أدي ما علٌك من حقوق* 

 . انفتاح المال والرزق خطر على إنسان* 

 . إعطاء هللا الدنٌا للعبد لٌست دلٌل على حبه له* 

 . أصحاب الجنة لم ٌشكروا هللا على هذه النعمة ومنعوا حق الفقراء فأهلكها هللا* 

 ومنع حق المسكٌن والفقٌر وذا الحاجه فعلٌه الرجوع إلى  *هذه القصة عبرة وعظة فمن عنده مال

 هللا والتوبة . 

  . أعط وأنفق ابتغاء وجه هللا وال تنتظر مقابل من أحد* 

 . أخلص العمل هلل* 

 . أكثر من السجود فإنك لن تسجد سجد إال ورفعك هللا بها درجة* 

  علٌه وسلم ٌقول ) ٌكشف ربنا *عن ابً سعٌد الخدري رضً هللا عنه سمعت رسول هللا صلى هللا

عن ساقه فٌسجد له كل مؤمن ومؤمنة وٌبقى من كان ٌسجد فً الدنٌا رٌاء وسمعة فٌذهب لٌسجد 

 فٌعود ظهره طبقا واحدا ( حدٌث مخرج فً الصحٌحٌن و فً غٌرهما من طرق .

 . الحكم الجزائً ٌوم القٌامة ٌصبرك على الحكم القدري والمصائب فال تسخط واصبر* 

 ابل الحكم الشرعً بالقبول والتسلٌم ألوامر هلل .*نق 

  دعوة ذا النون فً بطن الحوت ) أن ال إله إال أنت سبحانك إنً كنت من الظالمٌن ( ما دعاء بها*

 مكروب إال استجٌب له .

 . حسد الكفار لنبٌنا محمد وبغضهم له ولوال وقاٌة هللا له ألصابه حسدهم* 

 روا لٌزلقونك بأبصارهم (هذه اآلٌة دلٌل على أن العٌن إصابتها قال تعالى ) وان ٌكاد الذٌن كف

 وتأثٌرها حق بأمر هللا عز وجل .

 .على المسلم المحافظة على أذكارالصباح والمساء فهً تقً بإذن هللا من العٌن والحسد والسحر* 
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 :مع خىاتيمهب القلم سىرةتىبسب فىاتح 

ْسُطُروَن ) ٌَ َكاُد الَِّذٌَن ٕ( َما أَْنَت ِبنِْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنوٍن )ٔقال فً أولها )ن َواْلَقلَِم َوَما  ٌَ (( وفً آخرها )َوإِْن 

قُولُوَن إِنَُّه لََمْجُنوٌن ) ٌَ ْكَر َو ا َسِمُعوا الذِّ ٌُْزلِقُوَنَك ِبأَْبَصاِرِهْم لَمَّ (( بّرأه ِٕ٘ذْكٌر لِْلَعالَِمٌَن )( َوَما ُهَو إاِلَّ َٔ٘كَفُروا لَ

 تعالى. هم ٌقولون مجنون وهللا تعالى ٌقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون. 

 

 

  عٛسس حٌمٍُ ٔٙخ٠ش  
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة الحاقة ::

254



 

2 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الحبقت ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

  سورة الحاقة بهذا االسم لتضمنها أحوال ٌوم القٌامة من سعادة وشقاء لبنً اإلنسان.سمٌت 

  فضلها: هذه السورة الكرٌمة من المفصل، ومما ورد فً فضائل المفصل ما رواه اإلمام أحمد وغٌره

، عن واثلة بن األسقع رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال )أُعطٌت مكان التوراة السبع

 وأُعطٌبت مكان الزبور المئٌن، وأُعطٌت مكان اإلنجٌل المثانً، وفُضلت بالمفصل(.

 .سورة مكٌة 

 .محور السورة: التؤكٌد على عقٌدة الجزاء 

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

السالم. وفً أول سورة فً نهاٌة سورة القلم توصٌة بالصبر، وتسلٌة بذكر قصة أحد أنبٌاء هللا ٌونس علٌه    

 الحاقة تكملة للتسلٌة بذكر عدد من األمم السابقة التً كذبت رسلها وعتت عن أمر ربها.

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

  قال السٌوطً: لما وقع فً )ن( ذكر ٌوم القٌامة مجمالً فً قوله "ٌوم ٌكشف عن ساق" شرح ذلك

 ا الٌوم وشؤنه العظٌم.فً هذه السورة بناء على هذ

  فً سورة )ن( قال تعالى "َفال ُتِطع الُمكذبٌِن" وفً الحاقة ذكر طرفاً من أنباء بعض من كذبوا

 أقوامهم فقال هللا جل شؤنه "َكذَبت ثُمود وَعاد بالَقارعة".

 طرفاً  فً سورة )ن( قال تعالى " إِن الُمتقٌن ِعند َربهم جنات النعٌم" وفً سورة الحاقة ذكر سبحانه

من تفصٌل هذا النعٌم فقال "َفُهو فً ِعٌشة َراِضٌة * فً َجنة عالٌة * قُُطوفها َدانٌة * ُكلوا واشَربوا 

 هنٌئاً بما أسلفتم فً األٌام الَخالٌة"

  فً سورة )ن( قال تعالى "أَفنجَعل المسلمٌَن كالمجِرمٌن" وفصل ذلك فً سورة الحاقة حٌث قال

 تابة بٌمٌنه" "َوأما من أُوتً كتابه بشماله".سبحانه " َفؤما من أُوتً ك
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 محىر السىرة:
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 تدارس السىرة كبملت:

  التفسير المىضىعي للسىرة:

 ( تعظٌم ٌوم القٌامة وإهالك المكذبٌن به.ٕٔ – ٔاآلٌات ) 

 ( مشهد من أهوال ٌوم القٌامة. لما ذكر سبحانه فً اآلٌات السابقة المكذبٌن 1ٔ – ٖٔاآلٌات )

 وعاقبتهم فً الدنٌا، أتبعه هنا بذكر أهوال القٌامة وشدائدها.

 ( جزاء األبرار وتكرٌمهم. لما ذكر سبحانه العرض ذكر ما ٌكون فٌه، فقال "فؤما ٕٗ – 1ٔاآلٌات )

قُوُل هآُإُم اقَرءوا من أوتً كتابه بٌمٌنه" أي أعطً كتاب ٌَ ه الذي كتبته الحفظة علٌه من أعمال "ف

 كتابٌه" ٌقول ذلك سروراً وابتهاجاً.

 ( حال األشقٌاء ٌوم القٌامة. لما ذكر حال السعداء أعقبه بذكر حال األشقٌاء فبٌن 3ٖ – ٕ٘اآلٌات )

بائح أعماله: ٌا لٌتنً فٌقول إذا رأى ق -وهذه عالمة الشقاوة والخسران–أنه من أعطً كتابه بشماله 

 لم أعط كتابً.

 ( تعظٌم القرآن الكرٌم وتؤكٌد نزوله من عند رب العالمٌن. بعد العرض السابق ٕ٘ – 1ٖاآلٌات )

ألحوال األبرار والفجار، جاء القسم البلٌغ بصدق الرسول، وصدق ما جاء به من هللا، ورّد 

 افتراءات المشركٌن الذٌن زعموا أن القرآن سحر أو كهانة.

 

 :التمهيد

ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب ػٍّب ٚ٘ذٜ  ؾّذهلل ٚاٌقالح ٚاٌغالَاٌ  ثغُ هللا

 ٚرمٝ..

 اٌٍُٙ اعؼٍٕب ِٓ أً٘ اٌمشآْ أً٘ هللا ٚخبفزٗ .

 اٌٍُٙ اسصلٕب ثشوخ اٌمشآْ ٚاٌؼًّ ثٗ وّب رؾت ٚرشمٝ.

م١بِخ اال ٍ٘ه ػٓ ػبئؾخ سمٟ هللا ػٕٙب أْ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي: )١ٌظ أؽذ ٠ؾبعت ٠َٛ اٌ

فمٍذ: ٠ب سعٛي هللا ،أ١ٌظ لذ لبي هللا رؼبٌٝ: )فؤِب ِٓ أٚرٟ وزبثٗ ث١ّ١ٕٗ فغٛف ٠ؾبعت ؽغبثب ٠غ١شا(فمبي 

 سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: أّب رٌه اٌؼشك ١ٌٚظ أؽذ ٠ٕبلؼ اٌؾغبة ٠َٛ اٌم١بِخ اال ػزة(

ُٙ وٍُٙ ٚ٘ٛ غ١ش ظبٌُ ٌُٙ ،ٌٚىٕٗ رؼبٌٝ ٠ؼفٛ أؽبس اٌٝ أْ هللا رؼبٌٝ ٌٛ ٔبلؼ اٌؼجبد فٟ ؽغبثٗ ٌُٙ ٌؼزث

٠ٚقٍؼ ٠ٚغفش ٠ٚجغزش فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح ،وّب فٟ ؽذ٠ش اثٓ ػّش )٠ذٟٔ هللا اٌؼجذ ٠َٛ اٌم١بِخ ؽزٝ ٠نغ ػ١ٍٗ 

وٕفخ صُ ٠مشسٖ ثزٔٛثٗ ؽزٝ ارا ظٓ أٔٗ لذ ٍ٘ه لبي هللا رؼبٌٝ أٟ لذ عزشرٙب ػ١ٍه فٟ اٌذ١ٔب ٚأٔب اغفش٘ب ٌه ٠َٛ 

 (اٌم١بِخ

 أٔٛاع اٌؾغبة:-

/ؽغبة ػشك /ٚ٘زا ٠خـ اٌّئِٓ ،٠غؤي ػٓ ػٍّٗ ٚػٍّٗ ٚٔؼّخ هللا اٌزٟ ِٓ ثٙب ػ١ٍٗ فٙزا ال ٠ٕبلؼ 1

 اٌؾغبة.

 /ؽغبة ِٕبلؾخ/ٚ٘زا ؽغبة هللا ٌٍىفبس ِٚٓ ؽبء ِٓ ػقبح اٌّٛؽذ٠ٓ.2
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بْ ِٓ أً٘ اٌخ١ش ٚفٟ اٌمجش ال ٠ىْٛ ٕ٘بن ؽغبة ثً ٠ؼزة هللا ػٍٝ ثؼل ِب ػًّ ،أٚ ٔؼ١ُ فٟ اٌمجش ٌّٓ و

 ٚأِب اٌؾغبة فبٔٗ ٠ىْٛ فٟ ِٛلف اٌم١بِخ.

فٟ ِٛلف ٠َٛ اٌم١بِخ فٟ ٘زٖ اٌؾبي ال ٠ّىٓ ألؽذ أْ ٠خفٟ ف١ٙب ؽ١ئب فؤػنبإٖ رٕطك ٚرؾٙذ ٚوزٌه اٌّالئىخ 

 ٚاٌىزبة ٚوً ؽٟء ِىؾٛف ػبس٠ب، ٚأؽبع١غٗ ِىؾٛفخ ِٚؾبػشٖ.

 لبي: اْ األِش ػظ١ُ.-أٚ وّب لبٌذ-عٛي هللا؟ؽ١ٓ لبٌذ ػبئؾخ سمٟ هللا ػٕٙب: اٌشعبي ٚإٌغبء ٠ب س

ٌزٌه ال ثذ ٌإلٔغبْ أْ ٠قذق ِغ هللا، ِب ٔخف١ٗ ا١ٌَٛ ِٓ ا١ٌٕبد ٚٔن١ش٘ب ِٚٓ ا٠زاء أٞ أؽذ ِٚٓ أٞ ؽٟء 

ٔخف١ٗ ا١ٌَٛ ففٟ ٠َٛ اٌم١بِخ ع١ىؾف ٠ٚظٙش ،فٍٕزك هللا فٟ رٌه ا١ٌَٛ اٌزٞ لبي هللا رؼبٌٝ ػٕٗ )٠ِٛئز رؼشمْٛ 

 بف١خ (ال رخفٝ ِٕىُ خ

 ف١ٍظ ٕ٘بن أِٛس ِخف١خ ٚال ٠غزط١غ أؽذ أْ ٠ىزُ ؽ١ئب ِّب ػًّ.

 آ٠برٕب ا١ٌَٛ رزؾذس ػٓ ٘زا ا١ٌَٛ ٚاٌّٛلف اٌؼظ١ُ .

 ا١ٌَٛ ثبرْ هللا عٕزذاسط عٛسح اٌؾبلخ ِٚب ف١ٙب ِٓ ؽذح ػمٛثخ هللا ٚأ١ٌُ أخزٖ ٌٍّىزث١ٓ.

 

 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

ٛدُ   ُّ ب صَ َِّ َ ٌْمَبِسَػِخ * فَؤ َػبٌد ثِب َٚ ُٛد  ُّ ثَْذ صَ ٌَْؾبلَّخُ * َوزَّ ب ا َِ ب أَْدَساَن  َِ َٚ ٌَْؾبلَّخُ *  ب ا َِ ٌَْؾبلَّخُ *  َِّب }ا أَ َٚ ٍُِْ٘ىٛا ثِبٌطَّبِغ١َِخ *  ُ  فَؤ

ٍُِْ٘ىٛا ثِِش٠ٍؼ َفْشَفٍش َػبر١ٍَِخ  ُ ََ ف١َِٙب َفْشَػٝ َػبٌد فَؤ ْٛ ٌْمَ ب فَزََشٜ ا ًِ ٍَ ُؽُغٛ ب١َِٔخَ أ٠ََّب َّ صَ َٚ ُْ َعْجَغ ١ٌََبٍي  ِٙ َشَ٘ب َػ١ٍَْ * َعخَّ

ْٓ ثَبل١َِخٍ  ِِ  ُْ ًْ رََشٜ ٌَُٙ ٠ٍَِٚخ * فََٙ ًٍ َخب ُْ أَْػَغبُص َْٔخ ُ َّٙ    { َوؤَٔ

 ط: ٌّبرا عّٟ ٠َٛ اٌم١بِخ ثبٌؾبلخ ؟

ٌَْؾبلَّخُ  }  خ، ألٔٙب رؾك ٚرٕضي ثبٌخٍك، ٚرظٙش ف١ٙب ؽمبئك األِٛس، ِٚخجآد اٌقذٚس، ِٓ أعّبء ٠َٛ اٌم١بِ  { ا

ٌَْؾبلَّخُ  }   : فؼظُ رؼبٌٝ ؽؤٔٙب ٚفخّٗ، ثّب وشسٖ ِٓ لٌٛٗ ب ا َِ ب أَْدَساَن  َِ َٚ ٌَْؾبلَّخُ  ب ا َِ ٌَْؾبلَّخُ  فبْ ٌٙب ؽؤٔب ػظ١ّب   { ا

   [ ِٚٓ ػظّزٙب أْ هللا أٍ٘ه األُِ اٌّىزثخ ثٙب ثبٌؼزاة اٌؼبعً ] ٚ٘ٛال عغ١ّب، 

 ط: ِبٟ٘ إٌّبرط اٌزٟ روش٘ب هللا ػض ٚعً ٌألُِ اٌّىزثخ؟

صُ روش ّٔٛرعب ِٓ أؽٛاٌٙب اٌّٛعٛدح فٟ اٌذ١ٔب اٌّؾب٘ذح ف١ٙب، ٚ٘ٛ ِب أؽٍٗ ِٓ اٌؼمٛثبد اٌج١ٍغخ ثبألُِ اٌؼبر١خ 

ٛدُ  }   : فمبي ُّ ثَْذ صَ ُ اٌمج١ٍخ اٌّؾٙٛسح عىبْ اٌؾغش اٌز٠ٓ أسعً هللا ا١ٌُٙ سعٌٛٗ فبٌؾب ػ١ٍٗ اٌغالَ، ٚ٘  { َوزَّ

٠ٕٙبُ٘ ػّب ُ٘ ػ١ٍٗ ِٓ اٌؾشن، ٠ٚؤِشُ٘ ثبٌزٛؽ١ذ، فشدٚا دػٛرٗ ٚوزثٖٛ ٚوزثٛا ِب أخجشُ٘ ثٗ ِٓ ٠َٛ 

 ا١ٌُٙ اٌم١بِخ، ٟٚ٘ اٌمبسػخ اٌزٟ رمشع اٌخٍك ثؤ٘ٛاٌٙب، ٚوزٌه ػبد األٌٚٝ عىبْ ؽنشِٛد ؽ١ٓ ثؼش هللا

فىزثٖٛ ٚوزثٛا ثّب أخجش ثٗ ِٓ اٌجؼش فؤٍ٘ه   [ ٚؽذٖ ] سعٌٛٗ ٘ٛدا ػ١ٍٗ اٌقالح ٚاٌغالَ ٠ذػُٛ٘ اٌٝ ػجبدح هللا 

ٍُِْ٘ىٛا ثِبٌطَّبِغ١َخِ  } هللا اٌطبئفز١ٓ ثبٌٙالن اٌّؼغً  ُ ُٛد فَؤ ُّ ب صَ َِّ َ ُ ح اٌفظ١ؼخ، اٌزٟ أقذػذ ٟٚ٘ اٌق١ؾخ اٌؼظ١  { فَؤ

   . ِٕٙب لٍٛثُٙ ٚص٘مذ ٌٙب أسٚاؽُٙ فؤفجؾٛا ِٛرٝ ال ٠شٜ اال ِغبوُٕٙ ٚعضضُٙ
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ٍُِْ٘ىٛا ثِِش٠ٍؼ َفْشَفشٍ  }  ُ ب َػبٌد فَؤ َِّ أَ   [ اٌمبفف ] ل٠ٛخ ؽذ٠ذح اٌٙجٛة ٌٙب فٛد أثٍغ ِٓ فٛد اٌشػذ   : أٞ  { َٚ

ػزذ ػٍٝ خضأٙب، ػٍٝ لٛي وض١ش ِٓ اٌّفغش٠ٓ، أٚ ػزذ ػٍٝ ػبد ٚصادد ػٍٝ اٌؾذ وّب   [   : أٞ ]   { َػبر١َِخٍ  } 

   . ٘ٛ اٌقؾ١ؼ

ُْ عَ  }  ِٙ َشَ٘ب َػ١ٍَْ بَعخَّ ًِ ٍَ ُؽُغٛ ب١َِٔخَ أ٠ََّب َّ صَ َٚ ََ  } ٔؾغب ٚؽشا فظ١ؼب ػ١ٍُٙ فذِشرُٙ ٚأٍ٘ىزُٙ،   : أٞ  { ْجَغ ١ٌََبٍي  ْٛ ٌْمَ فَزََشٜ ا

ُْ أَ  } ٍ٘ىٝ ِٛرٝ   : أٞ  { ف١َِٙب َفْشَػٝ ُ َّٙ ٠َِٚخٍ َوؤَٔ ًٍ َخب وؤُٔٙ عزٚع إٌخً اٌزٟ لذ لطؼذ سءٚعٙب   : أٞ  { ْػَغبُص َْٔخ

   . اٌخب٠ٚخ اٌغبلو ثؼنٙب ػٍٝ ثؼل

ْٓ ثَبل١َِخٍ  }  ِِ  ُْ ًْ رََشٜ ٌَُٙ    . ٚ٘زا اعزفٙبَ ثّؼٕٝ إٌفٟ اٌّزمشس  { فََٙ

ُْ أَْخَزحً َساثِ  }   [ 12ـ  9 ]  ُْ فَؤََخَزُ٘ ِٙ ا َسُعَٛي َسثِّ ْٛ ٌَْخبِهئَِخ * فََؼَق ْئرَفَِىبُد ثِب ُّ ٌْ ا َٚ ْٓ لَْجٍَُٗ  َِ َٚ  ُْ ْٛ َعبَء فِْشَػ ب َٚ َّّ ١َخً * أَِّب ٌَ

ُْ رَْزِوشَ  ٌَْغبِس٠َِخ * ٌَِْٕغَؼٍََٙب ٌَُى ُْ فِٟ ا ٍَْٕبُو َّ بُء َؽ َّ ٌْ اِػ١َخٌ هََغٝ ا َٚ  ٌْ رَِؼ١ََٙب أُُر َٚ    { حً 

ٚوزٌه غ١ش ٘بر١ٓ األِز١ٓ اٌطبغ١ز١ٓ ػبد ٚصّٛد عبء غ١شُ٘ ِٓ اٌطغبح اٌؼزبح وفشػْٛ ِقش اٌزٞ أسعً   : أٞ

ػ١ٍٗ اٌقالح ٚاٌغالَ ٚأساٖ ِٓ ا٠٢بد اٌج١ٕبد ِب ر١مٕٛا ثٙب اٌؾك   [ اثٓ ػّشاْ ] هللا ا١ٌٗ ػجذٖ ٚسعٌٛٗ ِٛعٝ 

ْئرَفَِىبدِ  } ٚا ظٍّب ٚػٍٛا ٚعبء ِٓ لجٍٗ ِٓ اٌّىزث١ٓ، ٌٚىٓ عؾذٚا ٚوفش ُّ ٌْ ا لشٜ لَٛ ٌٛه اٌغ١ّغ   : أٞ  { َٚ

ٌَْخبِهئَخِ  } عبءٚا  ثبٌفؼٍخ اٌطبغ١خ ٟٚ٘ اٌىفش ٚاٌزىز٠ت ٚاٌظٍُ ٚاٌّؼبٔذح ِٚب أنُ اٌٝ رٌه ِٓ أٔٛاع   : أٞ  { ثِب

   . اٌفٛاؽؼ ٚاٌفغٛق

 { ُِٙ ا َسُعَٛي َسثِّ ْٛ فؤخز هللا   . وً ِٓ ٘ئالء وزة اٌشعٛي اٌزٞ أسعٍٗ هللا ا١ٌُٙ  : ٚ٘زا اعُ عٕظ أٞ  { فََؼَق

   . صائذح ػٍٝ اٌؾذ ٚاٌّمذاس اٌزٞ ٠ؾقً ثٗ ٘الوُٙ  : أٞ  { أَْخَزحً َساث١َِخً  } اٌغ١ّغ 

األسك ٚػال ػٍٝ ِٛامؼٙب   [ اٌّبء ػٍٝ ٚعٗ ] غٝ ِٚٓ عٍّخ أٌٚئه لَٛ ٔٛػ أغشلُٙ هللا فٟ ا١ٌُ ؽ١ٓ ه

ٌَْغبِس٠َخِ  } ٚاِزٓ هللا ػٍٝ اٌخٍك اٌّٛعٛد٠ٓ ثؼذُ٘ أْ هللا ؽٍُّٙ  . اٌشف١ؼخ اٌغف١ٕخ فٟ أفالة آثبئُٙ   : ٟٚ٘  { فِٟ ا

   . ٚأِٙبرُٙ اٌز٠ٓ ٔغبُ٘ هللا

  { ٌَِْٕغَؼٍََٙب }   : اٌذاٌخ ػٍٝ رٛؽ١ذٖ ٌٚٙزا لبيفبؽّذٚا هللا ٚاؽىشٚا اٌزٞ ٔغبوُ ؽ١ٓ أٍ٘ه اٌطبغ١ٓ ٚاػزجشٚا ثآ٠برٗ 

ُْ رَْزِوَشحً  } اٌغبس٠خ ٚاٌّشاد عٕغٙب،   : أٞ رزوشوُ أٚي عف١ٕخ فٕؼذ ِٚب لقزٙب ٚو١ف ٔغٝ هللا ػ١ٍٙب ِٓ   { ٌَُى

   . آِٓ ثٗ ٚارجغ سعٌٛٗ ٚأٍ٘ه أً٘ األسك وٍُٙ فبْ عٕظ اٌؾٟء ِزوش ثؤفٍٗ

 ٚرؼ١ٙب أرْ ٚاػ١خ"؟ط: ِب ِؼٕٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ : " 

اِػ١َخٌ  }   : ٚلٌٛٗ َٚ  ٌْ رَِؼ١ََٙب أُُر    . رؼمٍٙب أٌٚٛ األٌجبة ٠ٚؼشفْٛ اٌّمقٛد ِٕٙب ٚٚعٗ ا٠٢خ ثٙب  : أٞ  { َٚ

بد هللا ٌؼذَ ٚػ١ُٙ ػٓ ٚ٘زا ثخالف أً٘ اإلػشاك ٚاٌغفٍخ ٚأً٘ اٌجالدح ٚػذَ اٌفطٕخ فبُٔٙ ١ٌظ ٌُٙ أزفبع ثآ٠

 هللا، ٚفىشُ٘ ثآ٠بد هللا 
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ئِزٍ  }   [ 11ـ  13 ]  َِ ْٛ اِؽَذحً * ف١ََ َٚ خً  زَب َدوَّ ٌِْغجَبُي فَُذوَّ ا َٚ ٍَِذ اأْلَْسُك  ِّ ُؽ َٚ اِؽَذحٌ *  َٚ ِٛس َْٔفَخخٌ  لََؼِذ فَبَِرا ُٔفَِخ فِٟ اٌقُّ َٚ  

الِؼَ  َٛ ٌْ ُْ ا لَُٙ ْٛ ًُ َػْشَػ َسثَِّه فَ ِّ ٠َْؾ َٚ ٍَُه َػٍَٝ أَْسَعبئَِٙب  َّ ٌْ ا َٚ ١َِ٘خٌ *  ا َٚ ئٍِز  َِ ْٛ َ٠ َٟ ِٙ بُء فَ َّ َْٔؾمَِّذ اٌغَّ ا َٚ ب١َِٔخٌ * خُ *  َّ ئٍِز صَ َِ ْٛ َ٠ 

ُْ َخبف١َِخٌ  ُْٕى ِِ َْ اَل رَْخفَٝ  ئٍِز رُْؼَشُمٛ َِ ْٛ َ٠ }  

  زٖ إٌّبرط؟ط: ٌّبرا وبْ ٘زا اٌز١ّٙذ ِٓ هللا ػض ٚعً ثزوش ٘

ٌّب روش ِب فؼٍٗ رؼبٌٝ ثبٌّىزث١ٓ ٌشعٍٗ ٚو١ف عبصاُ٘ ٚػغً ٌُٙ اٌؼمٛثخ فٟ اٌذ١ٔب ٚأْ هللا ٔغٝ اٌشعً 

فزوش األِٛس اٌٙبئٍخ اٌزٟ   . ٚأرجبػُٙ وبْ ٘زا ِمذِخ ٌزوش اٌغضاء األخشٚٞ ٚرٛف١خ األػّبي وبٍِخ ٠َٛ اٌم١بِخ

اِؽَذحٌ  }   . ارا رىبٍِذ األعغبد ٔبثزخ  { ٛسِ فِٟ اٌقُّ  } رمغ أِبَ اٌم١بِخ ٚأْ أٚي رٌه أٔٗ ٠ٕفخ اعشاف١ً  َٚ   { َْٔفَخخٌ 

   . فزخشط األسٚاػ فزذخً وً سٚػ فٟ عغذ٘ب فبرا إٌبط ل١بَ ٌشة اٌؼب١ٌّٓ

اِؽَذحً  }  َٚ خً  زَب َدوَّ ٌِْغجَبُي فَُذوَّ ا َٚ ٍَِذ اأْلَْسُك  ِّ ُؽ ذ اٌغجبي ٚامّؾٍذ ٚخٍطذ ثبألسك ٚٔغفذ ػٍٝ فزز  : أٞ  { َٚ

   . ٘زا ِب ٠قٕغ ثبألسك ِٚب ػ١ٍٙب  . األسك فىبْ اٌغ١ّغ لبػب ففقفب ال رشٜ ف١ٙب ػٛعب ٚال أِزب

ٚأِب ِب ٠قٕغ ثبٌغّبء، فبٔٙب رنطشة ٚرّٛس ٚرزؾمك ٠ٚزغ١ش ٌٛٔٙب، ٚرٟٙ ثؼذ رٍه اٌقالثخ ٚاٌمٛح اٌؼظ١ّخ، 

   . ب، ٚوشة عغ١ُ ٘بئً أٚ٘ب٘ب ٚأمؼفٙبِٚب ران اال ألِش ػظ١ُ أصػغٙ

ٍَهُ  }  َّ ٌْ ا ػٍٝ عٛأت اٌغّبء ٚأسوبٔٙب، خبمؼ١ٓ ٌشثُٙ، ِغزى١ٕ١ٓ   : أٞ  { َػٍَٝ أَْسَعبئَِٙب } اٌّالئىخ اٌىشاَ   : أٞ  { َٚ

   . ٌؼظّزٗ

 {  ُْ لَُٙ ْٛ ًُ َػْشَػ َسثَِّه فَ ِّ ٠َْؾ ب١َِٔخٌ َٚ َّ ئٍِز صَ َِ ْٛ أِالن فٟ غب٠خ اٌمٛح ارا أرٝ ٌٍفقً ث١ٓ اٌؼجبد ٚاٌمنبء ث١ُٕٙ ثؼذٌٗ   { ٠َ

   . ٚلغطٗ ٚفنٍٗ

َْ  }   : ٌٚٙزا لبي ئٍِز رُْؼَشُمٛ َِ ْٛ ُْ َخبف١َِخٌ  } ػٍٝ هللا   { ٠َ ُْٕى ِِ ٚأعغبدوُ ٚال ِٓ أػّبٌىُ ال ِٓ أعغبِىُ   { اَل رَْخفَٝ 

   . ، فبْ هللا رؼبٌٝ ػبٌُ اٌغ١ت ٚاٌؾٙبدح [ ٚففبرىُ ] 

٠ٚؾؾش اٌؼجبد ؽفبح ػشاح غشال، فٟ أسك ِغز٠ٛخ، ٠غّؼُٙ اٌذاػٟ، ٠ٕٚفزُ٘ اٌجقش، فؾ١ٕئز ٠غبص٠ُٙ ثّب 

   : ػٍّٛا، ٌٚٙزا روش و١ف١خ اٌغضاء، فمبي

اَلٍق ِؽَغبث١َِ  }   [ 24ـ  19 ]  ُِ ُْٕذ أَِّٟٔ  ْٗ * أِِّٟ ظََٕ َُ اْلَشُءٚا ِوزَبث١َِ ِٗ ف١ََمُُٛي َ٘بُإ ِٕ١ ِّ َٟ ِوزَبثَُٗ ث١َِ ْٓ أُٚرِ َِ ب  َِّ َ َٛ فِٟ فَؤ ْٗ * فَُٙ

اْؽَشثُٛا ١َِٕ٘ئًب  َٚ ٌَْخب١ٌَِخِ ِػ١َؾٍخ َساِم١ٍَخ * فِٟ َعٍَّٕخ َػب١ٌٍَِخ * لُطُٛفَُٙب َدا١َِٔخٌ * ُوٍُٛا  َِ ا ُْ فِٟ اأْل٠ََّب ب أَْعٍَْفزُ َّ    { ثِ

 ط: ِبٟ٘ ألغبَ إٌبط ٠َٛ اٌم١بِخ ؟

ٚ٘ئالء ُ٘ أً٘ اٌغؼبدح ٠ؼطْٛ وزجُٙ اٌزٟ ف١ٙب أػّبٌُٙ اٌقبٌؾخ ثؤ٠ّبُٔٙ ر١١ّضا ٌُٙ ٚر٠ٕٛٙب ثؾؤُٔٙ ٚسفؼب 

ٝ ِب ِٓ هللا ػ١ٍٗ ثٗ ِٓ ٌّمذاسُ٘، ٠ٚمٛي أؽذُ٘ ػٕذ رٌه ِٓ اٌفشػ ٚاٌغشٚس ِٚؾجخ أْ ٠طٍغ اٌخٍك ػٍ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

َُ اْلَشُءٚا ِوزَبث١َِٗ }   : اٌىشاِخ دٚٔىُ وزبثٟ فبلشأٖٚ فبٔٗ ٠جؾش ثبٌغٕبد، ٚأٔٛاع اٌىشاِبد، ِٚغفشح   : أٞ  { َ٘بُإ

   . اٌزٔٛة، ٚعزش اٌؼ١ٛة

ِٓ اإل٠ّبْ ثبٌجؼش ٚاٌؾغبة، ٚاالعزؼذاد ٌٗ ثبٌّّىٓ ِٓ ٚاٌزٞ أٚفٍٕٟ اٌٝ ٘زٖ اٌؾبي، ِب ِٓ هللا ثٗ ػٍٟ 

اَلٍق ِؽَغبث١َِٗ }   : اٌؼًّ، ٌٚٙزا لبي ُِ ُْٕذ أَِّٟٔ     . ا١ٌم١ٓ  [ ثّؼٕٝ ] أ٠مٕذ فبٌظٓ ـ ٕ٘بـ   : أٞ  { أِِّٟ ظََٕ

َٛ فِٟ ِػ١َؾٍخ َساِم١َخٍ  }     . عبِؼخ ٌّب رؾز١ٙٗ األٔفظ، ٚرٍز األػ١ٓ، ٚلذ سمٛ٘ب ٌُٚ ٠خزبسٚا ػ١ٍٙب غ١ش٘ب  : أٞ  { فَُٙ

   . إٌّبصي ٚاٌمقٛس ػب١ٌخ اٌّؾً  { فِٟ َعٍَّٕخ َػب١ٌَِخٍ  } 

صّش٘ب ٚعٕب٘ب ِٓ أٔٛاع اٌفٛاوٗ لش٠جخ، عٍٙخ اٌزٕبٚي ػٍٝ أٍ٘ٙب، ٠ٕبٌٙب أٍ٘ٙب ل١بِب ٚلؼٛدا   : أٞ  { لُطُٛفَُٙب َدا١َِٔخٌ  } 

   . ِٚزىئ١ٓ

اْؽَشثُٛا }   : ٠ٚمبي ٌُٙ اوشاِب َٚ ربِب وبِال ِٓ غ١ش   : أٞ  { ١َِٕ٘ئًب } ِٓ وً هؼبَ ٌز٠ز، ٚؽشاة ؽٟٙ،   : أٞ  { ُوٍُٛا 

   . ال ِٕغـِىذس ٚ

ٌَْخب١ٌَِخِ  } ٚرٌه اٌغضاء ؽقً ٌىُ  َِ ا ُْ فِٟ اأْل٠ََّب ب أَْعٍَْفزُ َّ ِٓ األػّبي اٌقبٌؾخ ـ ٚرشن األػّبي اٌغ١ئخ ـ ِٓ   { ثِ

   . فالح ٚف١بَ ٚفذلخ ٚؽظ ٚاؽغبْ اٌٝ اٌخٍك، ٚروش هلل ٚأبثخ ا١ٌٗ

   . ب هللا عججب ٌذخٛي اٌغٕخ ِٚبدح ٌٕؼ١ّٙب ٚأفال ٌغؼبدرٙبفبألػّبي عؼٍٙ

ْٗ *  }   [ 33ـ  25 ]  ب ِؽَغبث١َِ َِ ُْ أَْدِس  ٌَ َٚ  * ْٗ ُْ أَُٚد ِوزَبث١َِ ِٗ ف١ََمُُٛي ٠َب ١ٌَْزَِٕٟ ٌَ بٌِ َّ َٟ ِوزَبثَُٗ ثِِؾ ْٓ أُٚرِ َِ ب  َِّ أَ َٙب َوبَٔذِ ١ٌَْزَ ٠َب َٚ

 * ُٖ َُ َفٍُّٛ ٌَْغِؾ١ َُّ ا ْٗ * ُخُزُٖٚ فَُغٍُُّٖٛ * صُ ٍْطَب١َِٔ ْٗ * ٍَََ٘ه َػِّٕٟ ُع ب١ٌَِ َِ ب أَْغَٕٝ َػِّٕٟ  َِ ٌْمَبِم١َخَ *  ٍِْغٍٍَخ َرْسُػَٙب ا َُّ فِٟ ِع صُ

اَل  َٚ  * ُِ ٌَْؼِظ١ ِ ا ُٓ ثِبهللَّ ِِ َْ اَل ٠ُْئ ُ َوب َّٗ َْ ِرَساًػب فَبْعٍُُىُٖٛ * أِ ََ َ٘ب َعْجُؼٛ ْٛ َ١ ٌْ ِٓ * ف١ٍَََْظ ٌَُٗ ا ْغِى١ ِّ ٌْ َِ ا  ٠َُؾلُّ َػٍَٝ هََؼب

 َْ ٌَْخبِهئُٛ ٍٓ * اَل ٠َؤُْوٍُُٗ ااِلَّ ا ْٓ ِغْغ١ٍِ ِِ ٌَ ااِلَّ  اَل هََؼب َٚ  * ٌُ ١ ِّ    { َُٕ٘ب َؽ

ٓ ٘ئالء أً٘ اٌؾمبء ٠ؼطْٛ وزت أػّبٌُٙ اٌغ١ئخ ثؾّبٌُٙ ر١١ّضا ٌُٙ ٚخض٠ب ٚػبسا ٚفن١ؾخ، ف١مٛي أؽذُ٘ ِ

ُْ أَُٚد ِوزَبث١َِٗ } اٌُٙ ٚاٌغُ ٚاٌخضٞ     . ألٔٗ ٠جؾش ثذخٛي إٌبس ٚاٌخغبسح األثذ٠خ  { ٠َب ١ٌَْزَِٕٟ ٌَ

ب ِؽَغبث١َِٗ }  َِ ُْ أَْدِس  ٌَ    : ٕغ١ب ٌُٚ أثؼش ٚأؽبعت ٌٚٙزا لبي١ٌزٕٟ وٕذ ٔغ١ب ِ  : أٞ  { َٚ

ٌْمَبِم١َخَ  }     . ٠ب ١ٌذ ِٛرزٟ ٟ٘ اٌّٛرخ اٌزٟ ال ثؼش ثؼذ٘ب  :  : أٞ  { ٠َب ١ٌَْزََٙب َوبَِٔذ ا

  : الفزذاء ِٓ ػزاة هللا ف١مٛيصُ اٌزفذ اٌٝ ِبٌٗ ٚعٍطبٔٗ، فبرا ٘ٛ ٚثبي ػ١ٍٗ ٌُ ٠مذَ ِٕٗ ٢خشرٗ، ٌُٚ ٠ٕفؼٗ فٟ ا

ب١ٌَِٗ }  َِ ب أَْغَٕٝ َػِّٕٟ     . ِب ٔفؼٕٟ ال فٟ اٌذ١ٔب، ٌُ ألذَ ِٕٗ ؽ١ئب، ٚال فٟ ا٢خشح، لذ ر٘ت ٚلذ ٔفؼٗ  : أٞ  { َِ
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الـــحــــاقــــةسورة   

ٍْطَب١َِٔٗ ٍَََ٘ه َػِّٕٟ }  ر٘ت ٚامّؾً فٍُ رٕفغ اٌغٕٛد اٌىض١شح، ٚال اٌؼذد اٌخط١شح، ٚال اٌغبٖ اٌؼش٠ل، ثً   : أٞ  { ُع

ر٘ت رٌه وٍٗ أدساط اٌش٠بػ، ٚفبرذ ثغججٗ اٌّزبعش ٚاألسثبػ، ٚؽنش ثذٌٗ اٌَّٙٛ ٚاٌغَّٛ ٚاألرشاػ، فؾ١ٕئز 

   . اعؼٍٛا فٟ ػٕمٗ غال ٠خٕمٗ  : أٞ  { ٍُُّٖٛ ُخُزُٖٚ فَغُ  }   : ٠ئِش ثؼزاثٗ ف١مبي ٌٍضثب١ٔخ اٌغالظ اٌؾذاد

 {  ُٖ َُ َفٍُّٛ ٌَْغِؾ١ َُّ ا    . لٍجٖٛ ػٍٝ عّش٘ب ٌٚٙجٙب  : أٞ  { صُ

 {  َْ ٍِْغٍٍَخ َرْسُػَٙب َعْجُؼٛ َُّ فِٟ ِع أظّٖٛ ف١ٙب ثؤْ   : أٞ  { فَبْعٍُُىُٖٛ  } ِٓ عالعً اٌغؾ١ُ فٟ غب٠خ اٌؾشاسح   { ِرَساًػبصُ

رذخً فٟ دثشٖ ٚرخشط ِٓ فّٗ، ٠ٚؼٍك ف١ٙب، فال ٠ضاي ٠ؼزة ٘زا اٌؼزاة اٌفظ١غ، فجئظ اٌؼزاة ٚاٌؼمبة، 

   . ٚٚاؽغشح ِٓ ٌٗ اٌزٛث١خ ٚاٌؼزبة

 ط: ِبٟ٘ أعجبة اعزؾمبلٗ ٌٙزا اٌؼزاة؟

ُِ  }   : ت اٌزٞ أٚفٍٗ اٌٝ ٘زا اٌّؾًفبْ اٌغج ٌَْؼِظ١ ِ ا ُٓ ثِبهللَّ ِِ َْ اَل ٠ُْئ ُ َوب ثؤْ وبْ وبفشا ثشثٗ ِؼبٔذا ٌشعٍٗ سادا   { أَِّٗ

   . ِب عبءٚا ثٗ ِٓ اٌؾك

اَل ٠َُؾلُّ  }  َٚ ِٓ ْغِى١ ِّ ٌْ َِ ا   [ ِٓ ِبٌٗ ] ١ٌظ فٟ لٍجٗ سؽّخ ٠شؽُ ثٙب اٌفمشاء ٚاٌّغبو١ٓ فال ٠طؼُّٙ   : أٞ  { َػٍَٝ هََؼب

اإلخالؿ هلل،   : ٚال ٠ؾل غ١شٖ ػٍٝ اهؼبُِٙ، ٌؼذَ اٌٛاصع فٟ لٍجٗ، ٚرٌه ألْ ِذاس اٌغؼبدح ِٚبدرٙب أِشاْ

ؽغبْ، اٌزٞ ِٓ أػظّٙب، دفغ مشٚسح اٌّؾزبع١ٓ اٌزٞ أفٍٗ اإل٠ّبْ ثبهلل، ٚاإلؽغبْ اٌٝ اٌخٍك ثٛعٖٛ اإل

   . ثبهؼبُِٙ ِب ٠زمٛرْٛ ثٗ، ٚ٘ئالء ال اخالؿ ٚال اؽغبْ، فٍزٌه اعزؾمٛا ِب اعزؾمٛا

ََ َ٘بَُٕ٘ب }  ْٛ َ١ٌْ ٍُ  } ٠َٛ اٌم١بِخ   : أٞ  { ف١ٍَََْظ ٌَُٗ ا ١ ِّ ذ٠ك ٠ؾفغ ٌٗ ١ٌٕغٛ ِٓ ػزاة هللا أٚ ٠فٛص لش٠ت أٚ ف  : أٞ  { َؽ

َْ ٌَُٗ  }   : ثضٛاة هللا ْٓ أَِر َّ َْٕذُٖ ااِلَّ ٌِ فَبَػخُ ِػ ْٕفَُغ اٌؾَّ اَل رَ اَل  }   { َٚ َٚ  ٍُ ١ ِّ ْٓ َؽ ِِ  َٓ ١ ِّ ب ٌٍِظَّبٌِ    .   { َؽف١ِغٍ ٠ُطَبعُ  َِ

١ٌٚظ ٌٗ هؼبَ اال ِٓ غغ١ٍٓ ٚ٘ٛ فذ٠ذ أً٘ إٌبس، اٌزٞ ٘ٛ فٟ غب٠خ اٌؾشاسح، ٚٔزٓ اٌش٠ؼ، ٚلجؼ اٌطؼُ 

َْ  } ِٚشاسرٗ ال ٠ؤوً ٘زا اٌطؼبَ اٌز١ُِ  ٌَْخبِهئُٛ اٌز٠ٓ أخطؤٚا اٌقشاه اٌّغزم١ُ ٚعٍىٛا عجً اٌغؾ١ُ   { ااِلَّ ا

   . فٍزٌه اعزؾمٛا اٌؼزاة األ١ٌُ

ِي َؽبِػٍش لٍَِ  }   [ 52ـ  31 ]  ْٛ َٛ ثِمَ ب ُ٘ َِ َٚ  * ٍُ ُي َسُعٍٛي َوِش٠ ْٛ ُ ٌَمَ َْ * أَِّٗ ب اَل رُْجِقُشٚ َِ َٚ  * َْ ب رُْجِقُشٚ َّ ُُ ثِ ١اًل فاََل أُْلِغ

ب رَزَ  َِ ٍٓ ل١ٍَِاًل  ِ٘ ِي َوب ْٛ اَل ثِمَ َٚ  * َْ ُٕٛ ِِ ب رُْئ َِ * ًِ ٠ِٚ َي َػ١ٍََْٕب ثَْؼَل اأْلَلَب َّٛ ْٛ رَمَ ٌَ َٚ  * َٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ ْٓ َسةِّ ا ِِ  ًٌ ِْٕض٠ َْ * رَ وَُّشٚ

أَِّ  َٚ  * َٓ ُْٕٗ َؽبِعِض٠ ْٓ أََؽٍذ َػ ِِ  ُْ ُْٕى ِِ ب  َّ َٓ * فَ ر١ِ َٛ ٌْ ُْٕٗ ا ِِ َُّ ٌَمَطَْؼَٕب  ِٓ * صُ ١ ِّ َ١ٌْ ُْٕٗ ثِب ِِ َٓ *أَلََخْزَٔب  زَّم١ِ ُّ ٍْ ُُ  ُٗ ٌَزَْزِوَشحٌ ٌِ أَِّب ٌََْٕؼٍَ َٚ

ُِ َسثِّ  ِٓ * فََغجِّْؼ ثِبْع ١ٌَْم١ِ ُ ٌََؾكُّ ا أَِّٗ َٚ  * َٓ ٌَْىبفِِش٠ ُ ٌََؾْغَشحٌ َػٍَٝ ا أَِّٗ َٚ  * َٓ ث١ِ َىزِّ ُِ  ُْ ُْٕى ِِ  َّْ ُِ أَ ٌَْؼِظ١    { َه ا

 ط: ِب ٘ٛ أػُ لغُ ألغُ هللا ثٗ فٟ اٌمشآْ؟

٠جقشٚٔٗ، فذخً فٟ رٌه وً اٌخٍك ثً ٠ذخً فٟ رٌه ألغُ رؼبٌٝ ثّب ٠جقش اٌخٍك ِٓ ع١ّغ األؽ١بء ِٚب ال 

   . ٔفغٗ اٌّمذعخ، ػٍٝ فذق اٌشعٛي ثّب عبء ثٗ ِٓ ٘زا اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ٚأْ اٌشعٛي اٌىش٠ُ ثٍغٗ ػٓ هللا رؼبٌٝ
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 ط: ثّبرا ٔضٖ هللا رؼبٌٝ ٔج١ٗ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ؟

ْ اٌزٞ ؽٍُّٙ ػٍٝ رٌه ػذَ ا٠ّبُٔٙ ٚٔضٖ هللا سعٌٛٗ ػّب سِبٖ ثٗ أػذاإٖ، ِٓ أٔٗ ؽبػش أٚ عبؽش، ٚأ

ٚرزوشُ٘، فٍٛ إِٓٛا ٚرزوشٚا، ٌؼٍّٛا ِب ٠ٕفؼُٙ ٠ٚنشُ٘، ِٚٓ رٌه، أْ ٠ٕظشٚا فٟ ؽبي ِؾّذ ـ فٍٝ هللا 

ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ٠ٚشِمٛا أٚفبفٗ ٚأخاللٗ، ٌشأٚا أِشا ِضً اٌؾّظ ٠ذٌُٙ ػٍٝ أٔٗ سعٛي هللا ؽمب، ٚأْ ِب عبء ثٗ 

ْ ٠ىْٛ لٛي اٌجؾش ثً ٘ٛ والَ داي ػٍٝ ػظّخ ِٓ رىٍُ ثٗ، ٚعالٌخ أٚفبفٗ، رٕض٠ً سة اٌؼب١ٌّٓ، ال ١ٍ٠ك أ

ٚوّبي رشث١زٗ ٌؼجبدٖ، ٚػٍٖٛ فٛق ػجبدٖ، ٚأ٠نب، فبْ ٘زا ظٓ ُِٕٙ ثّب ال ١ٍ٠ك ثبهلل ٚؽىّزٗ فبٔٗ ٌٛ رمٛي ػ١ٍٗ 

ًِ  } ٚافزشٜ  ٠ِٚ    . اٌىبرثخ  { ثَْؼَل اأْلَلَب

 {  َٓ ر١ِ َٛ ٌْ ُْٕٗ ا ِِ َُّ ٌَمَطَْؼَٕب  ِٓ صُ ١ ِّ َ١ٌْ ُْٕٗ ثِب ِِ ٚ٘ٛ ػشق ِزقً ثبٌمٍت ارا أمطغ ِبد ِٕٗ اإلٔغبْ، فٍٛ لذس أْ   { أَلََخْزَٔب 

اٌشعٛي ـ ؽبؽب ٚوالـ رمٛي ػٍٝ هللا ٌؼبعٍٗ ثبٌؼمٛثخ، ٚأخزٖ أخز ػض٠ض ِمزذس، ألٔٗ ؽى١ُ، ػٍٝ وً ؽٟء 

ْ ال ٠ًّٙ اٌىبرة ػ١ٍٗ، اٌزٞ ٠ضػُ أْ هللا أثبػ ٌٗ دِبء ِٓ خبٌفٗ ٚأِٛاٌُٙ، ٚأٔٗ ٘ٛ لذ٠ش، فؾىّزٗ رمزنٟ أ

   . ٚأرجبػٗ ٌُٙ إٌغبح، ِٚٓ خبٌفٗ فٍٗ اٌٙالن

فبرا وبْ هللا لذ أ٠ذ سعٌٛٗ ثبٌّؼغضاد، ٚثش٘ٓ ػٍٝ فذق ِب عبء ثٗ ثب٠٢بد اٌج١ٕبد، ٚٔقشٖ ػٍٝ أػذائٗ، 

   . ِٕٗ ػٍٝ سعبٌزِٗٚىٕٗ ِٓ ٔٛاف١ُٙ، فٙٛ أوجش ؽٙبدح 

َٓ  }   : ٚلٌٛٗ ُْٕٗ َؽبِعِض٠ ْٓ أََؽٍذ َػ ِِ  ُْ ُْٕى ِِ ب  َّ ٌٛ أٍ٘ىٗ، ِب اِزٕغ ٘ٛ ثٕفغٗ، ٚال لذس أؽذ أْ ٠ّٕؼٗ ِٓ ػزاة   : أٞ  { فَ

   . هللا

 {  ُ أَِّٗ َٓ  } اٌمشآْ اٌىش٠ُ   : أٞ  { َٚ زَّم١ِ ُّ ٍْ ٠ززوشْٚ ثٗ ِقبٌؼ د٠ُٕٙ ٚد١ٔبُ٘، ف١ؼشفٛٔٙب، ٠ٚؼٍّْٛ ػ١ٍٙب،   { ٌَزَْزِوَشحٌ ٌِ

٠زوشُ٘ اٌؼمبئذ اٌذ١ٕ٠خ، ٚاألخالق اٌّشم١خ، ٚاألؽىبَ اٌؾشػ١خ، ف١ىْٛٔٛ ِٓ اٌؼٍّبء اٌشثب١١ٔٓ، ٚاٌؼجبد 

   . اٌؼبسف١ٓ، ٚاألئّخ اٌّٙذ١٠ٓ

 {  َٓ ث١ِ َىزِّ ُِ  ُْ ُْٕى ِِ  َّْ ُُ أَ أَِّب ٌََْٕؼٍَ    . ثٗ، ٚ٘زا ف١ٗ رٙذ٠ذ ٚٚػ١ذ ٌٍّىزث١ٓ، فبٔٗ ع١ؼبلجُٙ ػٍٝ رىز٠جُٙ ثبٌؼمٛثخ اٌج١ٍغخ  { َٚ

ُ ٌََؾْغَشحٌ ػَ  }  أَِّٗ َٚ َٓ ٌَْىبفِِش٠ فبُٔٙ ٌّب وفشٚا ثٗ، ٚسأٚا ِب ٚػذُ٘ ثٗ، رؾغشٚا ار ٌُ ٠ٙزذٚا ثٗ، ٌُٚ ٠ٕمبدٚا   { ٍَٝ ا

   . ألِشٖ، ففبرُٙ اٌضٛاة، ٚؽقٍٛا ػٍٝ أؽذ اٌؼزاة، ٚرمطؼذ ثُٙ األعجبة

 {  ِٓ ١ٌَْم١ِ ُ ٌََؾكُّ ا أَِّٗ ٝ ِشارت اٌؼٍُ، فبْ أػٍٝ ِشارت اٌؼٍُ ا١ٌم١ٓ ٚ٘ٛ اٌؼٍُ اٌضبثذ، اٌزٞ ال ٠زضٌضي أػٍ  : أٞ  { َٚ

   . ٚال ٠ضٚي

  ط: ِبٟ٘ ِشارت ا١ٌم١ٓ؟

    : ٚا١ٌم١ٓ ِشارجٗ صالصخ، وً ٚاؽذح أػٍٝ ِّب لجٍٙب

   . ػٍُ ا١ٌم١ٓ، ٚ٘ٛ اٌؼٍُ اٌّغزفبد ِٓ اٌخجش  : أٌٚٙب
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   . صُ ػ١ٓ ا١ٌم١ٓ، ٚ٘ٛ اٌؼٍُ اٌّذسن ثؾبعخ اٌجقش

   . صُ ؽك ا١ٌم١ٓ، ٚ٘ٛ اٌؼٍُ اٌّذسن ثؾبعخ اٌزٚق ٚاٌّجبؽشح

ٚ٘زا اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ثٙزا اٌٛفف، فبْ ِب ف١ٗ ِٓ اٌؼٍَٛ اٌّئ٠ذح ثبٌجشا١٘ٓ اٌمطؼ١خ، ِٚب ف١ٗ ِٓ اٌؾمبئك 

   . ٚاٌّؼبسف اإل٠ّب١ٔخ، ٠ؾقً ثٗ ٌّٓ رالٗ ؽك ا١ٌم١ٓ

 {  ُِ ٌَْؼِظ١ ُِ َسثَِّه ا   . ٔض٘ٗ ػّب ال ١ٍ٠ك ثغالٌٗ، ٚلذعٗ ثزوش أٚفبف عالٌٗ ٚعّبٌٗ ٚوّبٌٗ  : أٞ  { فََغجِّْؼ ثِبْع

 
 

 لمسبث بيبويت:

 (:7آيت )

 )د.فاضم انسايشائى( *يا هي اآليت انكشميت انيت استعصت عهى انذكتىس ملعشفت ملساهتا انبياَيت؟

نَقِعٍر ) ُهْم أَْعَجاُز َنْخٍل مُّ ( ٕٓهً أكثر من آٌة، إحداها بقٌت عندي أشهر وهً قوله تعالى )َتنِزُع النَّاَس َكأَنَّ

ُهْم أَْعَجاُز َنْخلٍ  ٍة( وفً القمر )َكأَنَّ ٌَ ُهْم أَْعَجاُز َنْخٍل َخاِو  القمر( لماذا جاءت بالتأنٌث فً سورة الحاقة )َكأَنَّ

نَقِعٍر( وهً وصف للنخل فً الحالتٌن لكن إحدى اآلٌتٌن بالتأنٌث واألخرى بالتذكٌر. رجعت لكتب النفسٌر  مُّ

التً تقول أنها متناسبة لخواتٌم اآلٌات لكن فً نفسً أنها لٌست للفاصلة وحدها وقطعاً هناك أمر غٌر 

آن. ثم اهتدٌت إلٌها َعَرضاً فً صنعاء. الفاصلة ووصلت إلى إجابة وكتبتها فً كتاب بالغة الكلمة فً القر

عندنا قاعدة أن التأنٌث قد ٌفٌد المبالغة والتكثٌر ٌعنً رجل راوٌة، داعٌة هذه فٌها مبالغة مثل عالم عالمة، 

حطم حطمة، همز همزة هذه مبالغة وهذه قاعدة لغوٌة وتعنً التكثٌر )قالت األعراب آمنا( بالتأنٌث وقال 

ْسَتِمرٍّ )قال نسوة فً المدٌنة ْوِم َنْحٍس مُّ ٌَ ِهْم ِرًٌحا َصْرَصًرا ِفً  ٌْ ا أَْرَسْلَنا َعلَ ( األعراب أكثر. قال تعالى )إِنَّ

نَقِعٍر )1ٔ) ُهْم أَْعَجاُز َنْخٍل مُّ اَس َكأَنَّ َرَها ٕٓ( َتنِزُع النَّ (( وقال فً ٌوم واحد بٌنما فً سورة الحاقة قال )َسخَّ

اٍل َوثَ  ٌَ ِهْم َسْبَع لَ ٌْ ٍة )َعلَ ٌَ ُهْم أَْعَجاُز َنْخٍل َخاِو اٍم ُحُسوًما َفَتَرى اْلَقْوَم ِفٌَها َصْرَعى َكأَنَّ ٌَّ َة أَ ٌَ (( أٌها األكثر سبع 7َماِن

ا َعاٌد  أٌام بلٌالٌها أم ٌوم؟ سبع أٌام فجاء بالتأنٌث للداللة على المبالغة والتكثٌر ثم قال فً الحاقة قال )َوأَمَّ

ٍة )َفأُْهلُِكوا ِبِرٌٍح صَ  ٌَ (( وفً القمر قال )ِرًٌحا َصْرَصًرا( لم ٌقل عاتٌة فزاد العتو وزاد األٌام فً ْٙرَصٍر َعاتِ

الحاقة فٌكون الدمار أكبر فقال خاوٌة ألن الخاوٌة أكثر من منقعر ألن كل منقعر هو خاوي والخاوي عام 

اء بالتأنٌث للمبالغة والتكثٌر ٌشمل المنقعر وغٌر المنقعر فجاء بكلمة خاوٌة التً هً أعم من منقعر وج

ٍة(.  ٌَ  وصفة الرٌاح أقل رٌح صرصر لذا قال بعدها )َفَهْل َتَرى لَُهم مِّن َباِق

 *تعقيباً عهى إجابت انذكتىس انسايشائي :
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فً الحلقة السابقة عن اآلٌة )أعجاز نخل خاوٌة( )منقعر( فهل ٌمكن أن نفهمها على أنه خاوٌة تعود على 

ة منقعر تعود على النخل؟ ال ٌصح ألننا إذا رجعنا إلى تشكٌل خاوٌة ومنقعر فً الحالتٌن األعجاز وفً حال

هً مجرورة )خاوٌٍة( )منقعٍر( وهً وصف للنخل ولٌس لألعجاز ولو كانت تعود على أعجاز لكانت تكون 

  مرفوعة )أعجاز نخل خاوٌٌة(.

 احلاقت( يا هي احلكًت يف هزا انتعبري؟)د.فاضم انسايشائى(( 31*)فَإِرَا َُفِخَ فِي انصُّىسِ ََفْخَتٌ وَاحِذَةٌ )

وِر َنْفَخٌة َواِحَدةٌ ) ( الحاقة( هً واحدة، )َوَقاَل ٖٔالصفة قد تكون مؤكدة مثل )أمس دابر(، )َفإَِذا ُنِفَخ فًِ الصُّ

ِن ) ٌْ ِن اْثَن ٌْ ِخُذوْا إِلـَه ًة َواِحَدًة )( النحل( إلهٌن ٌعنً اثنٌن، ّٔ٘للّاُ الَ َتتَّ َتا َدكَّ ( ٗٔ)َوُحِملَِت اأْلَْرُض َواْلِجَباُل َفُدكَّ

 الحق(.

 (:31آيت )

 *يا يعنى هاؤو اقشأوا كتابيه؟)د.فاضم انسايشائى(

هاؤم معناها هاكم فً العامٌة مقول هاك معناها ُخذ، هاؤم معناها خذوا وإن كان أٌضاً أهل اللغة ٌقولون هاَء 

ُخذ لكن فً اآلٌة خذوا اقرأوا كتابٌه فرح بما أوتً من كتابه بالٌمٌن وفً التفسٌر  تأتً بمعنى هات أي عكس

ٌقولون تعالوا اقرأوا كتابٌه، هاؤم معناها هاكم خذوا اقرأوا كتابٌه. هً هاِء باإلفراد مثل هاِك، هاؤم تفٌد 

وا فرح بما آتاه ّللا من كتاب الجمع، ٌقول أهل اللغة هاَء بالفتح بمعنى هات وهاِء بمعنى ُخذ. هاؤم بمعنى خذ

 فً ٌمٌنه فقال تعالوا انظروا ما فً كتابٌه إنً ظننت أنً مالق حسابٌه، هاؤم إسم فعل.

 *هم وسد انتناصع يف انقشآٌ انكشيى؟)د.فاضم انسايشائى(

( الحاقة( 1ٔ)ورد التنازع فً القرآن الكرٌم فً أكثر من موضع ومن ذلك قوله تعالى )َهاُؤُم اْقَرُؤوا ِكَتابٌِْه 

هاؤم هذا اسم فعل بمعنى هاتوا، اقرأوا فعل أمر، كتابٌه، هاؤم اقرأوا كتابٌه، تنازعوا الكتاب، هاؤم اقرأوا 

 الكتاب هاتوا الكتاب واقرأوه وإسم الفعل ٌعمل عمل الفعل. 

 (:13آيت )

(( ويف سىسة احلاقت 7ويباششة بعذها )ثُىَّ نَتَشَوََُّهَا عَيٍَْ انْيَقِنيِ )(( 1*يف سىسة انتكاثش قال تعاىل )كَهَّا نَىْ تَعْهًَُىٌَ عِهْىَ انْيَقِنيِ )

 (( فًا دالنت اإلختالف عهى انيقني وعني انيقني وحق انيقني؟ وهم َفهى أٌ انيقني نه يشاتب؟)د.فاضم انسايشائى(13)وَإََِّهُ نَحَقُّ انْيَقِنيِ )

ٌن ثم ٌأتً عٌن الٌقٌن )الٌقٌن هو األمر الثابت الحق الثابت( علم الٌقٌن أن تتٌقن من الشًء. أعالها حق الٌق

لما سأل ربه كٌف تحًٌ الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى، هذا علم ٌقٌن لم  ودونه علم الٌقٌن. إبراهٌم 
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ٌكن إبراهٌم شاّكاً وإبراهٌم ٌعلم ذلك علم الٌقٌن لٌس متشككاً إذن ٌعلمه علم الٌقٌن فلما رأى الطٌر صار عٌن 

الٌقٌن رآها بعٌنه، شاهدها مشاهدة ولذلك القدامى ٌضربون مثاالً ٌقولون علم الناس بالموت هذا علم الٌقٌن 

 ذا ذاقه صار حق الٌقٌن. فإذا رأى مالئكة الموت وهو فً النزع هذا عٌن الٌقٌن فإ

 

 الىصبيب العمليت:

 . إذا عظمت هللا عز وجل تؤتمرٌن بؤمره وتنتهٌن عند نهٌه فتحبٌنه وتتركٌن الذنوب محبة له 

 . اسؤلً هللا أن ٌرزقك حبه وحب من ٌحبه وحب العمل الذي ٌقربك إلى حبه* 

 ٌعٌنك على تدبر كتاب هللا *القلب الواعً هو الذي ٌعً ما ٌسمع إذا كانت أذنك تسمع وقلبك ٌع ً

 فتنتفع به .

 . ) أكثر من دعاء ) اللهم استرنا فوق األرض وارحمنا تحت األرض وال تخزنا ٌوم العرض* 

 . اصدق مع هللا وأخلص العمل له فٌسهل علٌك ترك الذنوب فتحب الطاعة و تباشرها* 

 . أهل السعادة ٌعطون كتبهم بؤٌمانهم تمٌٌز وتكرٌم لهم* 

 المإمن ٌقٌن بؤنه ٌؤخذ كتابه بٌمٌنه . *الظن من 

 .الظن من الكافر شك* 

 . ) ثبت فً الصحٌح ) إن الجنة مائة درجة مابٌن كل درجتٌن ما بٌن السماء واألرض* 

  قول تعالى ) قطوفها دانٌة ( قال البراء بن عازب رضً هللا عنه : أي قرٌبة ٌتناولها احدهم وهو*

 نائم على سرٌره .

  ( قٌل فً الصائمٌن فؤكثري من جمٌع *قال تعالى ) كلوا واشربوا هنٌئا بما أسلفتم فً األٌام الخالٌه

 العبادات.

 . أخذ الكافر كتابة بشماله عالمة الشقاء* 

 . أحسنً للخلق وتلمسً حاجاتهم* 

 . المتقون ٌنتفعون بالقرآن* 

 . الكافر لم ٌحسن مع هللا ولم ٌحسن مع الخلق فجزاإه جهنم 

 لى أشد العذاب وتقطعت به األسبابكافر عندما عرف الٌقٌن ففاته الثواب وحصل عالحسرة على ال. 

 . تنزٌه القرآن عن الشعر والكهانة 

 . خطر التقول على هللا واإلفتراء علٌه* 

 . أعلى مراتب العلم الٌقٌن* 

  الخبر ثانٌا : *للٌقٌن ثالثة مراتب كل واحد أعلى مما قبلها أولها : علم الٌقٌن وهو العلم المستفاد من

 عٌن الٌقٌن وهو العلم المدرك بحاسة البصر ثالثا : وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة .

  وهذا القرآن الكرٌم بهذا الوصف فإن مافٌه من العلوم المإٌده بالبراهٌن القطعٌة وما فٌه من*

 الحقائق والمعارف اإلٌمانٌة ٌحصل به لمن ذاقه حق الٌقٌن .

  التسبٌح فً كل وقت .*أكثر من 
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 :مع خىاتيمهب الحبقتسىرة تىبسب فىاتح 

َبْت ٖ( َوَما أَْدَراَك َما اْلَحاقَُّة )ٕ( َما اْلَحاقَُّة )ٔبدأت بعقوبة المكذبٌن بالحاقة والقارعة فً الدنٌا )اْلَحاقَُّة ) ( َكذَّ

ِة )َٗثُموُد َوَعاٌد ِباْلَقاِرَعِة ) ٌَ اِغ ا َثُموُد َفؤُْهلُِكوا ِبالطَّ ا َعاٌد فَ ٘(( ثم ذكر إهالك ثمود وعاد )َفؤَمَّ ؤُْهلُِكوا بِِرٌٍح ( َوأَمَّ

ٍة ) ٌَ قُوُل َهاُإُم َٙصْرَصٍر َعاتِ ٌَ ِمٌِنِه َف ٌَ ًَ ِكَتاَبُه بِ ا َمْن أُوتِ (( ثم ذكر الحاقة وأحوالها المإمنٌن والمكذبٌن بها )َفؤَمَّ

ْه ) ٌَ َتِنً لَْم أُ 1ٔاْقَرُءوا ِكَتاِب ٌْ ا لَ ٌَ قُوُل  ٌَ ًَ ِكَتاَبُه ِبِشَمالِِه َف ا َمْن أُوِت ْه )(( )َوأَمَّ ٌَ ((. إذن قال فً أولها ٕ٘وَت ِكَتابِ

َبْت َثُموُد َوَعاٌد بِاْلَقاِرَعِة ) ِبٌَن )ٗ)َكذَّ ا لََنْعلَُم أَنَّ ِمْنُكْم ُمَكذِّ (( وهم 1ٗ(( ثم ذكر عاقبتهم وفً اآلخر قال )َوإِنَّ

ا َثُموُد فَ  َبْت َثُموُد َوَعاٌد ِباْلَقاِرَعِة( فؤهلناكم )َفؤَمَّ ِة )كّذبوا، )َكذَّ ٌَ اِغ ا َعاٌد َفؤُْهلُِكوا بِِرٌٍح ٘ؤُْهلُِكوا بِالطَّ ( َوأَمَّ

ٍة ) ٌَ بٌَِن )َٙصْرَصٍر َعاِت
ا لََنْعلَُم أَنَّ ِمْنُكْم ُمَكذِّ ُه لََحْسَرةٌ َعلَى اْلَكاِفِرٌَن )1ٗ(( )َوإِنَّ (( عاقبتهم الحسرة، ٓ٘( َوإِنَّ

   أولئك أهلناكم وأنتم عاقبتكم الحسرة. 

 

  عٛسح اٌؾبلخ ٔٙب٠خ  
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة المعارج ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 المعبرج ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

  الفٌروز آبادي أن لهذه السورة ثالثة أسماء: )سؤل(، و )الواقع(، و)المعارج(.ذكر 

 .سورة مكٌة 

 .محور السورة: ٌدور الحدٌث فً هذه السورة المباركة حول البعث 

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

المعلوم أن التسبٌح تنزٌه هللا  آخر آٌة فً سورة الحاقة هً قوله تعالى "فسبح باسم ربك العظٌم" ومن  

تعالى، فهل كان المشركون ٌسبحون ربهم العظٌم، إن من ٌنكر البعث ال ٌكون منزهاً هلل تعالى عن النقائص، 

ذلكم أن منشؤ إنكارهم للبعث ظنهم استحالة ذلك، وهذا شك فً قدرة هللا تعالى، كما أن فً إنكار البعث قدحاً 

توي الذٌن ٌعملون الصالحات مع من ٌرتكبون الفواحش والموبقات، وسٌموت فً حكمة هللا تعالى، إذ سٌس

 الظالم ولم ٌقتص منه للمظلوم.

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

  سورة الحاقة اشتملت على إحقاق الحق بٌن الناس، اتضح هذا من خالل توزٌع الكتب، وانقسام

سورة المعارج بالفرٌق المكذب، ببٌان أن العذاب واقع ال الناس إلى فرٌقٌن، فكان أن افتتحت 

 محالة، وأنه ال دافع له.

  افتتحت سورة الحاقة بذكر ٌوم البعث "الحاقة"، وبٌان هولها، وهذا ما بٌن وفصل فً سورة

 فً إلٌه والروح المالئكة تعرج(  3)  المعارج ذي هللا من المعارج، من خالل ذكر مصدر العذاب "

 "، بل إن فً النص على أن هذا العذاب واقع، تهوٌل ال ٌخفى.سنة ألف خمسٌن مقداره كان ٌوم

 " َماء َوانَشقَّتِ  ذكر فً سورة الحاقة ما سٌحصل من حوادث كونٌة، ففٌما ٌتعلق بالسماء ًَ  السَّ  َفِه

ْوَمِئذ   ة   ٌَ ٌَ ْومَ  "، وفً سورة المعارج "َواِه َمآءُ  َتُكونُ  ٌَ  ما الجبال ففً سورة الحاقة ""، وأَكٱْلُمْهِل  ٱلسَّ

َتا َوٱْلِجَبالُ  ٱْْلَْرضُ  َوُحِملَتِ  ًة   َفُدكَّ "، وكؤن َكٱْلِعْهِن  ٱْلِجَبالُ  َوَتُكونُ  "، وفً سورة المعارج "اِحَدًة   وَ  َدكَّ

الدك ٌصٌرها كالعهن، وكذا السماء لربما ٌإدي انشقاقها إلى صٌرورتها كالمهل، أو لعل كونها 

 لى انشقاقها، والعلم عند هللا تعالى.كالمهل ٌإدي إ

  ذكر اْلقوام المكذبة وما آل إلٌها حالهم فً سورة الحاقة، فٌه تسلٌة للنبً صلى هللا علٌه وسلم، وكذا

ْومَ  مآل المكذبٌن بٌوم البعث فً سورة المعارج " ْخُرُجونَ  ٌَ ا ٱْْلَْجَداثِ  ِمنَ  ٌَ ُهمْ  ِسَراًع   ُنُصب    إِلَى   َكؤَنَّ

ِشَعةً ﴾ ٣3﴿ ٌُوِفُضونَ  ـ  ُرُهمْ  َخ ـ   ".ِذلَّة    َتْرَهقُُهمْ  أَْبَص
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الــــمـــعــــارجسورة   

 " َوَجَمعَ  وانظر إلى االرتباط بٌن  ٰٓ " فً سورة المعارج، وتحسر المكذبٌن على فعلتهم بقولهم َفؤَْوَعى 

ْه  َعنِّى أَْغَنى   َمآ فً سورة الحاقة " ٌَ قرٌش " قال ابن عاشور: )وفً هذا تعرٌض بسادة مشركً َمالِ

 العرب، مثل أبً جهل، وأمٌة ابن خلف(.

 " ٌُْإِمنُ  اَل  َكانَ  إِنَُّهۥ وتؤمل هذا التشابه بٌن  ِ " فً ٱْلِمْسِكٌِن  َطَعامِ  َعلَى   ٌَُحض   َواَل ﴾ 33﴿ ٱْلَعِظٌمِ  ِبٱهللَّ

ٰٓ  َوَجَمعَ ﴾ ٧١﴿ َوَتَولَّى   أَْدَبرَ  َمنْ  َتْدُعوا   سورة الحاقة، وما فً سورة المعارج " " فمل ٌكن منعه َفؤَْوَعى 

 المال لمستحقٌه إال لٌجمع أكبر قدر منه.

 " فً سورة الحاقة، وهً تصور حال  ٱْلِمْسِكٌنِ  َطَعامِ  َعلَى   ٌَُحض   َواَل  ثم الحظ المقابلة بٌن "

﴾ ٤٣﴿ ْعلُوم   مَّ  َحق    الِِهمْ  أَْموَ  ِفىٰٓ  َوٱلَِّذٌنَ  املكذبٌن، وبٌن سمة من سمات المإمنٌن فً سورة المعارج "

آِئلِ   ".َوٱْلَمْحُروِم  لِّلسَّ

 " ٌْسَ  وتدبر قول هللا تبارك وتعالى فً سورة الحاقة ْومَ  لَهُ  َفلَ ٌَ ُهَنا ٱْل ـ  "، وما فً سورة المعارج َحِمٌم    َه

ْسـََٔلُ  َواَل  " ا  َحِمٌم   ٌَ  " إلى غٌر ذلك...َحِمًٌم 
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 محىر السىرة:
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الــــمـــعــــارجسورة   

 تدارس السىرة كبملت:

 التفسير المىضىعي للسىرة:

 ( مقدمة السورة. افتتحت السورة بآٌات، تعِرض مثاالً لمن ٌنكرون البعث، صاغ 5 – ٧اآلٌات )

 إنكاره على شكل سإال ٌحمل بٌن طٌاته استهزاء.

 ( منكرو البعث. عرضت المقدمة التً تذكر مثاالً للمستهزئٌن، انتقل الحدٌث لبٌان ٤٧ – 6اآلٌات )

تهزاء وهذا اإلنكار، وهو كونهم ستبعدون وقوع العذاب،  فً حٌن أنه قرٌب، ْلن كل سبب هذا االس

ما هو آت قرٌب. بعد ذلك انتقل الحدٌث لذكر أهوال ٌوم القٌامة، والالفت للنظر أن الحدٌث هنا لم 

ٌؤت بؤدلة إلثبات هذا الٌوم، بل ذكر اْلهوال التً تحصل فٌه؛ لعلها تحدث هزة فً النفوس 

 كة تزٌل عنها ركام شبهات استولت على قلوبهم حتى أقفلتها.المتشك

 ( المإمنون بالبعث. بعد أن تحدث القرآن الكرٌم عن منكري البعث، وذكر من 35 – ٤٤اآلٌات )

أحوالهم ما ٌفزع القلوب الحٌة، من فرارهم من أعز الناس إلٌهم، ومن كون النار لظى، نزاعة 

ٰٓ  َوَجَمعَ ﴾ ٧١﴿ َوَتَولَّى   أَْدَبرَ  َمنْ  َتْدُعوا   للشوى... ثم ذكرت السورة صفات من تدعوهم النار " " َفؤَْوَعى 

تهٌؤت النفوس للبحث عن خالص من هذا الذي ٌنتظر كل من اتصف بصفاتهم، فجاء هذا المقطع؛ 

 لٌبٌن الصفات التً تهٌئ اإلنسان لالنضمام إلى من هم فً جنات مكرمون.

 ( ٌّن حال الكافرٌن، ٣٧ – 36اآلٌات (  هل ٌتساوى الجزاءان؟. لما ذكر هللا تعالى جزاء المإمنٌن، ب

ٌُظن فٌه أنه ٌرٌد الخٌر، ولكن  فً إتٌانهم للنً صلى هللا لعٌه وسلم ٌسرعون الخطى ومن هذا شؤنه 

هإالء اكتفوا بالتحلق حول الرسول صلى هللا علٌه وسلم، ٌسمعون اآلٌات؛ لٌتخذوها هزإاً، فهم مع 

هللا تعالى لما كفرهم وإنكارهم البعث ٌطمعون أن ٌنالوا مثل جزاء العاملٌن. ومناسبة أخرى وهً أن 

ذكر الصفات التً ٌتحلى بها المإمنون ذكر طرفاً من أحوال المشركٌن، فهم ٌرون النبً صلى هللا 

علٌه وسلم وٌشاهدون أحواله، وٌسمعون اآلٌات البٌنات، ومع ذلك ٌفرون منه وٌتفرقون عنه، 

 شاردٌن ٌمٌناً وشماالً فرقاً.

 ( خاتمة السورة. بعد أن تعر٣٣ – ٣٤اآلٌات ) ضت السورة الكرٌمة فً مقدمتها لنموذج من منكري

ٌوم البعث، وكٌف كان ٌسؤل مستهزئاً عن وقوع العذاب، وذكر فً نهاٌتها أمر النبً صلى هللا علٌه 

 وسلم بان ٌصبر صبراً جمٌالً، جاءت الخاتمة لُتفتتح بقول هللا تعالى لنبٌه صلى هللا علٌه وسلم "

ُخوُضوا   َفَذْرُهمْ  ْلعَ  ٌَ ٌَ  "ُبوا  َو

 

 :التمهيد

ؾٔذهلل ٝاُظ٬ح ٝاُغ٬ّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، اُِْٜ ػِٔ٘ب ٓب٣٘لؼ٘ب ٝاٗلؼ٘ب ثٔب ػِٔز٘ب ٝصدٗب ػِٔب ٝٛذٟ اُ  ثغْ هللا

 ٝرو٠..

 اُِْٜ اسصه٘ب ا٩خ٬ص ٝاُجشًخ ، ٝاسصه٘ب اُؾغ٘بد اُغبس٣بد ٝروجَ اُِْٜ ٓ٘ب ..

 :فىائد وأسئلت تدبريت
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 ٌَ ٬َئِ َٔ ُْ َؼبِسِط * رَْؼُشُط ا َٔ ُْ ِ ِر١ ا َٖ هللاه ِٓ َٖ ٤ََُْظ َُُٚ َداكٌِغ *  بكِش٣ ٌَ ِْ اهٍِغ * ُِ َٝ ٌَ ثَِؼَزاٍة  ٍَ َعبئِ ٍّ }َعؤَ ْٞ ِٚ ك٢ِ ٣َ ُٝػ إ٤َُِْ اُشُّ َٝ خُ 

َُْق َعٍَ٘خ * كَبْطجِْش  َٖ أَ ِغ٤ ْٔ ْوَذاُسُٙ َخ ِٓ  َٕ ب ََٗشاُٙ هَِش٣جًبًَ َٝ َُٗٚ ثَِؼ٤ًذا *  ْٝ ْْ ٣ََش ُ ٜه ٬ً٤ * إِٗ ِٔ    { َطْجًشا َع

 ٣وٍٞ رؼب٠ُ ٓج٤٘ب ُغَٜ أُؼبٗذ٣ٖ، ٝاعزؼغبُْٜ ُؼزاة هللا، اعزٜضاء ٝرؼ٘زب ٝرؼغ٤ضا :   

 {  ٌَ ٍَ َعبئِ َٖ  } دػب داع، ٝاعزلزؼ ٓغزلزؼ   : أ١  { َعؤَ بكِش٣ ٌَ ِْ اهٍِغ ُِ َٝ ٤ََُْظ  } ٫عزؾوبهْٜ ُٚ ثٌلشْٛ ٝػ٘بدْٛ   { ثَِؼَزاٍة 

 ِ َٖ هللاه ِٓ ٤ُظ ُٜزا اُؼزاة اُز١ اعزؼغَ ثٚ ٖٓ اعزؼغَ، ٖٓ ٓزٔشد١ أُشش٤ًٖ، أؽذ ٣ذكؼٚ هجَ   : أ١  { َُُٚ َداكٌِغ 

اُِْٜ  }   : ٝٛزا ؽ٤ٖ دػب اُ٘ؼش ثٖ اُؾبسس اُوشش٢ أٝ ؿ٤شٙ ٖٓ أُشش٤ًٖ كوبٍ ٗضُٝٚ، أٝ ٣شكؼٚ ثؼذ ٗضُٝٚ،

   . إ٠ُ آخش ا٣٥بد  { إٕ ًبٕ ٛزا ٛٞ اُؾن ٖٓ ػ٘ذى كؤٓطش ػ٤ِ٘ب ؽغبسح ٖٓ اُغٔبء أٝ ائز٘ب ثؼزاة أ٤ُْ

ب إٔ ٣ؼغَ ُْٜ ك٢ اُذ٤ٗب، ٝإٓب إٔ ٣ؤخش ػْٜ٘ إ٠ُ ا٥خشح ، كِٞ ػشكٞا كبُؼزاة ٫ ثذ إٔ ٣وغ ػ٤ِْٜ ٖٓ هللا، كئٓ

 هللا رؼب٠ُ، ٝػشكٞا ػظٔزٚ، ٝعؼخ عِطبٗٚ ًٝٔبٍ أعٔبئٚ ٝطلبرٚ، ُٔب اعزؼغِٞا ٫ٝعزغِٔٞا ٝرؤدثٞا، 

 ط: ٤ًق خبؽت هللا ٛؤ٫ء أٌُ٘ش٣ٖ أٌُزث٤ٖ؟

ِٚ  }   : كوبٍُٜٝزا أخجش رؼب٠ُ ٖٓ ػظٔزٚ ٓب ٣ؼبد أهٞاُْٜ اُوج٤ؾخ  ُٝػ إ٤َُِْ اُشُّ َٝ خُ  ٌَ ٬َئِ َٔ ُْ َؼبِسِط رَْؼُشُط ا َٔ ُْ   : أ١  { ِر١ ا

رٝ اُؼِٞ ٝاُغ٬ٍ ٝاُؼظٔخ، ٝاُزذث٤ش ُغبئش اُخِن، اُز١ رؼشط إ٤ُٚ ا٬ُٔئٌخ ثٔب دثشٛب ػ٠ِ رذث٤شٙ، ٝرؼشط 

ا٧سٝاػ ًِٜب، ثشٛب ٝكبعشٛب، ٝٛزا ػ٘ذ اُٞكبح، كؤٓب ا٧ثشاس كزؼشط إ٤ُٚ اُشٝػ، ٝٛزا اعْ ع٘ظ ٣شَٔ 

أسٝاؽْٜ إ٠ُ هللا، ك٤ؤرٕ ُٜب ٖٓ عٔبء إ٠ُ عٔبء، ؽز٠ ر٘ز٢ٜ إ٠ُ اُغٔبء اُز٢ ك٤ٜب هللا ػض ٝعَ، كزؾ٢٤ سثٜب 

   . ٝرغِْ ػ٤ِٚ، ٝرؾظ٠ ثوشثٚ، ٝرجزٜظ ثبُذٗٞ ٓ٘ٚ، ٣ٝؾظَ ُٜب ٓ٘ٚ اُض٘بء ٝا٩ًشاّ ٝاُجش ٝا٩ػظبّ

   . ٝأٓب أسٝاػ اُلغبس كزؼشط، كئرا ٝطِذ إ٠ُ اُغٔبء اعزؤرٗذ كِْ ٣ؤرٕ ُٜب، ٝأػ٤ذد إ٠ُ ا٧سع

 ط: ٤ًق ٣ٌٕٞ اُؼشٝط ًْٝ ٣غزـشم؟

صْ رًش أُغبكخ اُز٢ رؼشط إ٠ُ هللا ك٤ٜب ا٬ُٔئٌخ ٝا٧سٝاػ ٝأٜٗب رؼشط ك٢ ٣ّٞ ثٔب ٣غش ُٜب ٖٓ ا٧عجبة، 

خ اُغ٤ش، ٓغ إٔ رِي أُغبكخ ػ٠ِ اُغ٤ش أُؼزبد ٓوذاس خٔغ٤ٖ أُق ٝأػبٜٗب ػ٤ِٚ ٖٓ اُِطبكخ ٝاُخلخ ٝعشػ

ع٘خ، ٖٓ اثزذاء اُؼشٝط إ٠ُ ٝطُٜٞب ٓب ؽذ ُٜب، ٝٓب ر٘ز٢ٜ إ٤ُٚ ٖٓ ا٨ُٔ ا٧ػ٠ِ، كٜزا أُِي اُؼظ٤ْ، ٝاُؼبُْ 

، ٝػِْ اٌُج٤ش، ػ٣ِٞٚ ٝعل٤ِٚ، ع٤ٔؼٚ هذ ر٠ُٞ خِوٚ ٝرذث٤شٙ اُؼ٢ِ ا٧ػ٠ِ، كؼِْ أؽٞاُْٜ اُظبٛشح ٝاُجبؽ٘خ

ٓغزوشْٛ ٝٓغزٞدػْٜ، ٝأٝطِْٜ ٖٓ سؽٔزٚ ٝثشٙ ٝسصهٚ ، ٓب ػْٜٔ ٝشِْٜٔ ٝأعشٟ ػ٤ِْٜ ؽٌٔٚ اُوذس١، 

   . ٝؽٌٔٚ اُششػ٢ ٝؽٌٔٚ اُغضائ٢

كجؤعب ٧هٞاّ عِٜٞا ػظٔزٚ، ُْٝ ٣وذسٝٙ ؽن هذسٙ، كبعزؼغِٞا ثبُؼزاة ػ٠ِ ٝعٚ اُزؼغ٤ض ٝا٫ٓزؾبٕ، ٝعجؾبٕ 

   . ٝآرٝٙ كظجش ػ٤ِْٜ ٝػبكبْٛ ٝسصهْٜاُؾ٤ِْ اُز١ أِْٜٜٓ ٝٓب أِْٜٛٔ، 

ك٤ٌٕٞ ٛزا اُؼشٝط ٝاُظؼٞد ك٢ اُذ٤ٗب، ٧ٕ اُغ٤بم ا٧ٍٝ   [ اٌُش٣ٔخ ] ٛزا أؽذ ا٫ؽزٔب٫د ك٢ رلغ٤ش ٛزٙ ا٣٥خ 

   . ٣ذٍ ػ٠ِ ٛزا
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الــــمـــعــــارجسورة   

٣ٝؾزَٔ إٔ ٛزا ك٢ ٣ّٞ اُو٤بٓخ، ٝإٔ هللا رجبسى ٝرؼب٠ُ ٣ظٜش ُؼجبدٙ ك٢ ٣ّٞ اُو٤بٓخ ٖٓ ػظٔزٚ ٝع٬ُٚ 

٣بئٚ، ٓب ٛٞ أًجش د٤َُ ػ٠ِ ٓؼشكزٚ، ٓٔب ٣شبٛذٝٗٚ ٖٓ ػشٝط ا٬ٓ٧ى ٝا٧سٝاػ طبػذح ٝٗبصُخ، ًٝجش

 ثبُزذاث٤ش ا٤ُٜ٩خ، ٝاُشئٕٞ ك٢ اُخ٤ِوخ 

   . ك٢ رُي ا٤ُّٞ اُز١ ٓوذاسٙ خٔغٕٞ أُق ع٘خ ٖٓ ؽُٞٚ ٝشذرٚ، ٌُٖ هللا رؼب٠ُ ٣خللٚ ػ٠ِ أُؤٖٓ

 إ٠ُ هللا؟ ط: ٓب٢ٛ أػظْ خظِخ ٣غت إٔ ٣زؾ٠ِ ثٜب اُذاػ٢

٬ً٤  }   : ٝهُٞٚ ِٔ اطجش ػ٠ِ دػٞري ُوٞٓي طجشا ع٬٤ٔ، ٫ رؼغش ك٤ٚ ٫ٝ َِٓ، ثَ   : أ١  { كَبْطجِْش َطْجًشا َع

كئٕ اعزٔش ػ٠ِ أٓش هللا، ٝادع ػجبدٙ إ٠ُ رٞؽ٤ذٙ، ٫ٝ ٣ٔ٘ؼي ػْٜ٘ ٓب رشٟ ٖٓ ػذّ اٗو٤بدْٛ، ٝػذّ سؿجزْٜ، 

   . ك٢ اُظجش ػ٠ِ رُي خ٤شا ًض٤شا

 ط: ٓبٛٞ اُز١ ٣شٝٗٚ ثؼ٤ذا ؟

ََٗشاُٙ هَِش٣جًب }  َٝ َُٗٚ ثَِؼ٤ًذا  ْٝ ْْ ٣ََش ُ ٜه إٕ ؽبُْٜ   : اُؼ٤ٔش ٣ؼٞد إ٠ُ اُجؼش اُز١ ٣وغ ك٤ٚ ػزاة اُغبئ٤ِٖ ثبُؼزاة أ١  { إِٗ

١ ؿِجذ ػ٤ِٚ اُشوٞح ٝاُغٌشح، ؽز٠ رجبػذ ع٤ٔغ ٓب أٓبٓٚ ٖٓ اُجؼش ٝاُ٘شٞس، ٝهللا ٣شاٙ ؽبٍ أٌُ٘ش ُٚ، أٝ اُز

   . هش٣جب، ٧ٗٚ سك٤ن ؽ٤ِْ ٫ ٣ؼغَ، ٣ٝؼِْ أٗٚ ٫ ثذ إٔ ٣ٌٕٞ، ًَٝ ٓب ٛٞ آد كٜٞ هش٣ت

 ٍصْ رًش أٛٞاٍ رُي ا٤ُّٞ ٝٓب ٣ٌٕٞ ك٤ٚ، كوب :    

ْْ  }   [ 8ٔـ  8 ]  ُشَُٜٝٗ ب * ٣ُجَظه ًٔ ٤ ِٔ ٌْ َؽ ٤ ِٔ ٍُ َؽ ٫َ ٣َْغؤَ َٝ  * ِٖ ْٜ ُِْؼ ب ًَ  ٍُ ُِْغجَب ُٕ ا ٌُٞ رَ َٝ  * َِ ْٜ ُٔ ُْ ب ًَ بُء  َٔ ُٕ اُغه ٌُٞ َّ رَ ْٞ دُّ  ٣َ َٞ َ٣

ِٚ اُه  كَِظ٤َِزِ َٝ  * ِٚ أَِخ٤ َٝ  ِٚ َطبِؽجَزِ َٝ  * ِٚ ئٍِز ثِج٤َِ٘ ِٓ ْٞ ْٖ َػَزاِة ٣َ ِٓ ْٞ ٣َْلزَِذ١  َُ ُّ ْغِش ُٔ ُْ ٤ًؼب ا ِٔ ْٖ ك٢ِ ا٧َْْسِع َع َٓ َٝ  * ِٚ ٣ِٝ ز٢ِ رُْؤ

َػ٠ ْٝ َ َغ كَؤ َٔ َع َٝ ُه٠ *  َٞ رَ َٝ ْٖ أَْدثََش  َٓ ٟ * رَْذُػٞ  َٞ اَػخً ُِِشه َب َُظ٠َ * َٗضه ٬ًَه إِٜٗه  * ِٚ ِْ٘غ٤ ْه ٣ُ    { صُ

ِّ  }   : أ١ ْٞ َِ  } اُو٤بٓخ، روغ ك٤ٚ ٛزٙ ا٧ٓٞس اُؼظ٤ٔخ كـ   { ٣َ ْٜ ُٔ ُْ ب ًَ بُء  َٔ ُٕ اُغه ٌُٞ ٝٛٞ اُشطبص أُزاة ٖٓ رشووٜب   { رَ

   . ٝثِٞؽ اٍُٜٞ ٜٓ٘ب ًَ ٓجِؾ

 {  ِٖ ْٜ ُِْؼ ب ًَ  ٍُ ُِْغجَب ُٕ ا ٌُٞ رَ بٕ ٛزا اُوِن ٝٛٞ اُظٞف أُ٘لٞػ، صْ رٌٕٞ ثؼذ راى ٛجبء ٓ٘ضٞسا كزؼٔؾَ، كئرا ً  { َٝ

   ؟ ٝا٫ٗضػبط ُٜزٙ ا٧عشاّ اٌُج٤شح اُشذ٣ذح، كٔب ظ٘ي ثبُؼجذ اُؼؼ٤ق اُز١ هذ أصوَ ظٜشٙ ثبُزٗٞة ٝا٧ٝصاس

 ط: ٤ًق ٣ٌٕٞ ؽبٍ أُغش٤ٖٓ؟

ُشَُْٜٝٗ }   : ُٜٝزا هبٍ  ؟ أ٤ُظ ؽو٤وب إٔ ٣٘خِغ هِجٚ ٣ٝ٘ضػظ ُجٚ، ٣ٝزَٛ ػٖ ًَ أؽذ ب ٣ُجَظه ًٔ ٤ ِٔ ٌْ َؽ ٤ ِٔ ٍُ َؽ ٫َ ٣َْغؤَ َٝ }  

٣شبٛذ اُؾ٤ْٔ، ٝٛٞ اُوش٣ت ؽ٤ٔٔٚ، ك٬ ٣جو٠ ك٢ هِجٚ ٓزغغ ُغؤاٍ ؽ٤ٔٔٚ ػٖ ؽبُٚ، ٫ٝ ك٤ٔب ٣زؼِن   : أ١

ُّ  } ثؼششرْٜ ٝٓٞدرْٜ، ٫ٝ ٣ٜٔٚ إ٫ ٗلغٚ،  ْغِش ُٔ ُْ دُّ ا َٞ ئٍِز ثِج٤َِِ٘ٚ  } اُز١ ؽن ػ٤ِٚ اُؼزاة   { ٣َ ِٓ ْٞ ْٖ َػَزاِة ٣َ ِٓ ْٞ ٣َْلزَِذ١  َُ

 ِٚ َطبِؽجَزِ ِٚ  } صٝعزٚ   : أ١  { َٝ كَِظ٤َِزِ َٝ  ِٚ أَِخ٤ ِٚ  } هشاثزٚ   : أ١  { َٝ ٣ِٝ اُز٢ عشد ػبدرٜب ك٢ اُذ٤ٗب إٔ   : أ١  { اُهز٢ِ رُْؤ

   . أؽذ أؽذا، ٫ٝ ٣شلغ أؽذ إ٫ ثئرٕ هللارز٘بطش ٣ٝؼ٤ٖ ثؼؼٜب ثؼؼب، كل٢ ٣ّٞ اُو٤بٓخ، ٫ ٣٘لغ 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

   . ثغ٤ٔغ ٓب ك٢ ا٧سِع صْ ٣٘غ٤ٚ ُْ ٣٘لؼٚ رُي  [ أُغشّ أُغزؾن ُِؼزاة ] ثَ ُٞ ٣لزذ١ 

٫ ؽ٤ِخ ٫ٝ ٓ٘بص ُْٜ، هذ ؽوذ ػ٤ِْٜ ًِٔخ سثي ػ٠ِ اُز٣ٖ كغوٞا أْٜٗ ٫ ٣ؤٕٓ٘ٞ ، ٝرٛت ٗلغ   : أ١  { ٬ًًّ  } 

   . ا٧هبسة ٝا٧طذهبء

 { ٟ َٞ اَػخً ُِِشه َب َُظ٠َ َٗضه    . ٨ُػؼبء اُظبٛشح ٝاُجبؽ٘خ ٖٓ شذح ػزاثٜب  : أ١  { إِٜٗه

ُه٠ ٝعٔغ كؤٝػ٠ } إ٤ُٜب   { رَْذُػٞا }  َٞ رَ َٝ ْٖ أَْدثََش  ٖ ارجبع اُؾن ٝأػشع ػ٘ٚ، ك٤ِظ ُٚ ك٤ٚ ؿشع، أدثش ػ  : أ١  { َٓ

ٝعٔغ ا٧ٓٞاٍ ثؼؼٜب كٞم ثؼغ ٝأٝػبٛب، كِْ ٣٘لن ٜٓ٘ب، كئٕ اُ٘بس رذػْٞٛ إ٠ُ ٗلغٜب، ٝرغزؼذ ٬ُُزٜبة 

   . ثْٜ

غه  }   [ 53ـ  1ٔ ]  َٓ َٕ ُخَِِن ًَُِٛٞػب * إَِرا  َْٗغب ٕه ا٩ِْ َٖ * إِ َظ٤ِِّ ُٔ ُْ ًُ٘ٞػب * إ٫ِه ا َٓ َُْخ٤ُْش  غهُٚ ا َٓ إَِرا  َٝ ُٚ اُشهشُّ َعُضًٝػب * 

 َٝ  * ِّ ْؾُشٝ َٔ ُْ ا َٝ  َِ بئِ ٌّ * ُِِغه ْؼُِٞ َٓ ْْ َؽنٌّ  ِٜ اُِ َٞ ْٓ َٖ ك٢ِ أَ اُهِز٣ َٝ  * َٕ ٞ ُٔ ْْ َدائِ ِٜ ْْ َػ٠َِ َط٬َرِ ُٛ َٖ ِّ اُهِز٣ ْٞ َٕ ث٤َِ هُٞ َٖ ٣َُظذِّ اُهِز٣

اُه  َٝ  * ِٖ ٣ ْْ َؽباُذِّ ِٜ ْْ ُِلُُشِٝع ُٛ َٖ اُهِز٣ َٝ  * ٍٕ ٞ ُٓ ؤْ َٓ ْْ َؿ٤ُْش  ِٜ ٕه َػَزاَة َسثِّ َٕ * إِ ْشلِوُٞ ُٓ  ْْ ِٜ ْٖ َػَزاِة َسثِّ ِٓ  ْْ ُٛ َٖ َٕ * ِز٣ كِظُٞ

َساَء َرُِيَ  َٝ  ٠ ـَ ِٖ اْثزَ َٔ َٖ * كَ ٤ ِٓ ُِٞ َٓ ْْ َؿ٤ُْش  ُ ٜه ْْ كَئِٗ بُُٜٗ َٔ ٌَْذ أ٣َْ َِ َٓ ب  َٓ  ْٝ ْْ أَ ِٜ اِع َٝ َٖ  إ٫ِه َػ٠َِ أَْص اُهِز٣ َٝ  * َٕ َُْؼبُدٝ ُْ ا كَؤَُُٝئَِي ُٛ

 ِٜ ْْ َػ٠َِ َط٬َرِ ُٛ َٖ اُهِز٣ َٝ  * َٕ ٞ ُٔ ْْ هَبئِ ِٜ ْْ ثَِشَٜبَدارِ ُٛ َٖ اُهِز٣ َٝ  * َٕ ْْ َساُػٞ ِٛ ِْٜذ َػ َٝ  ْْ ِٜ بَٗبرِ َٓ َ٧ِ ْْ َٕ * أَُُٝئَِي ك٢ِ ُٛ ْْ ٣َُؾبكِظُٞ

 َٕ ٞ ُٓ َش ٌْ ُٓ    { َع٘هبٍد 

 ط: ثٔبرا ٝطق هللا ا٩ٗغبٕ؟

   . زا اُٞطق ُ٪ٗغبٕ ٖٓ ؽ٤ش ٛٞ ٝطق ؽج٤ؼزٚ ا٧ط٤ِخ، أٗٚ ِٛٞعٝٛ

ُٚ اُشهشُّ َعُضًٝػب }   : ٝكغش اُِٜٞع ثؤٗٚ غه َٓ ك٤غضع إٕ أطبثٚ كوش أٝ ٓشع، أٝ رٛبة ٓؾجٞة ُٚ، ٖٓ ٓبٍ أٝ   { إَِرا 

   . أَٛ أٝ ُٝذ، ٫ٝ ٣غزؼَٔ ك٢ رُي اُظجش ٝاُشػب ثٔب هؼ٠ هللا

ًُ٘ٞػب }  َٓ َُْخ٤ُْش  غهُٚ ا َٓ إَِرا  ك٬ ٣٘لن ٓٔب آربٙ هللا، ٫ٝ ٣شٌش هللا ػ٠ِ ٗؼٔٚ ٝثشٙ، ك٤غضع ك٢ اُؼشاء، ٣ٝٔ٘غ ك٢   { َٝ

   . اُغشاء

 ط: ٖٓ اُز٣ٖ اعزض٘بْٛ هللا ٖٓ ٛزٙ ا٧ٝطبف؟

 {  َٖ َظ٤ِِّ ُٔ ُْ ٓغْٜ اُخ٤ش شٌشٝا هللا، ٝأٗلوٞا ٓٔب خُْٜٞ هللا، ٝإرا  أُٞطٞك٤ٖ ثزِي ا٧ٝطبف كئْٜٗ إرا  { إ٫ِه ا

   . ٓغْٜ اُشش طجشٝا ٝاؽزغجٞا

 ط: ٓب٢ٛ أٝطبف ٛؤ٫ء أُظ٤ِٖ؟

َٕ  }   [ ك٢ ٝطلْٜ ] ٝهُٞٚ  ٞ ُٔ ْْ َدائِ ِٜ ْْ َػ٠َِ َط٬َرِ ُٛ َٖ    . رٜب ثششٝؽٜب ٬ٌٔٓٝرٜبٓذإٝٓٞ ػ٤ِٜب ك٢ أٝهب  : أ١  { اُهِز٣

   . ٤ُٝغٞا ًٖٔ ٫ ٣لؼِٜب، أٝ ٣لؼِٜب ٝهزب دٕٝ ٝهذ، أٝ ٣لؼِٜب ػ٠ِ ٝعٚ ٗبهض
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الــــمـــعــــارجسورة   

 {  ٌّ ْؼُِٞ َٓ ْْ َؽنٌّ  ِٜ اُِ َٞ ْٓ َٖ ك٢ِ أَ اُهِز٣  ٖٓ صًبح ٝطذهخ   { َٝ

 {  َِ بئِ ْؾُشِّٝ  } اُز١ ٣زؼشع ُِغؤاٍ   { ُِِغه َٔ ُْ ا ٝٛٞ أُغ٤ٌٖ اُز١ ٫ ٣غؤٍ اُ٘بط ك٤ؼطٞٙ، ٫ٝ ٣لطٖ ُٚ   { َٝ

   . ك٤زظذم ػ٤ِٚ

 {  ِٖ ٣ ِّ اُذِّ ْٞ َٕ ث٤َِ هُٞ َٖ ٣َُظذِّ اُهِز٣ د ثٚ سعِٚ، ٖٓ اُغضاء ٝاُجؼش، ٣ٝز٤وٕ٘ٞ ٣ؤٕٓ٘ٞ ثٔب أخجش هللا ثٚ، ٝأخجش  : أ١  { َٝ

ٝاُزظذ٣ن ث٤ّٞ اُذ٣ٖ ٣ِضّ ٓ٘ٚ اُزظذ٣ن ثبُشعَ، ٝثٔب عبءٝا ثٚ   . رُي ك٤غزؼذٕٝ ٦ُخشح، ٣ٝغؼٕٞ ُٜب عؼ٤ٜب

   . ٖٓ اٌُزت

 {  َٕ ْشلِوُٞ ُٓ  ْْ ِٜ ْٖ َػَزاِة َسثِّ ِٓ  ْْ ُٛ َٖ اُهِز٣    . خبئلٕٞ ٝعِٕٞ، ك٤زشًٕٞ ُزُي ًَ ٓب ٣وشثْٜ ٖٓ ػزاة هللا  : أ١  { َٝ

 {  ٍٕ ٞ ُٓ ؤْ َٓ ْْ َؿ٤ُْش  ِٜ ٕه َػَزاَة َسثِّ    . ٛٞ اُؼزاة اُز١ ٣خش٠ ٣ٝؾزس  : أ١  { إِ

 {  ُٛ َٖ اُهِز٣ َٝ َٕ ْْ َؽبكِظُٞ ِٜ ك٬ ٣طؤٕٝ ثٜب ٝؽؤ ٓؾشٓب، ٖٓ ص٠ٗ أٝ ُٞاؽ، أٝ ٝؽء ك٢ دثش، أٝ ؽ٤غ،   { ْْ ُِلُُشِٝع

ٝٗؾٞ رُي، ٣ٝؾلظٜٞٗب أ٣ؼب ٖٓ اُ٘ظش إ٤ُٜب ٝٓغٜب، ٖٓٔ ٫ ٣غٞص ُٚ رُي، ٣ٝزشًٕٞ أ٣ؼب ٝعبئَ أُؾشٓبد 

   . اُذاػ٤خ ُلؼَ اُلبؽشخ

بُُْٜٗ }  َٔ ْذ أ٣َْ ٌَ َِ َٓ ب  َٓ  ْٝ ْْ أ ِٜ اِع َٝ َٖ  } عش٣برْٜ   : أ١  { إ٫ِه َػ٠َِ أَْص ٤ ِٓ ُِٞ َٓ ْْ َؿ٤ُْش  ُ ٜه ك٢ ٝؽئٜٖ ك٢ أُؾَ اُز١ ٛٞ   { كَئِٗ

   . ٓؾَ اُؾشس

َساَء َرُِيَ  }  َٝ  ٠ ـَ ِٖ اْثزَ َٔ َٕ  } ؿ٤ش اُضٝعخ ِٝٓي ا٤ٔ٤ُٖ،   : أ١  { كَ َُْؼبُدٝ ُْ ا أُزغبٝصٕٝ ٓب أؽَ هللا   : أ١  { كَؤَُُٝئَِي ُٛ

   . ٞدح، ٫ٝ ِٓي ٤ٔ٣ٖأُزؼخ، ٌُٜٞٗب ؿ٤ش صٝعخ ٓوظ  [ ٌٗبػ ] إ٠ُ ٓب ؽشّ هللا، ٝدُذ ٛزٙ ا٣٥خ ػ٠ِ رؾش٣ْ 

 {  َٕ ْْ َساُػٞ ِٛ ِْٜذ َػ َٝ  ْْ ِٜ بَٗبرِ َٓ َ٧ِ ْْ ُٛ َٖ اُهِز٣ ٓشاػٕٞ ُٜب، ؽبكظٕٞ ٓغزٜذٕٝ ػ٠ِ أدائٜب ٝاُٞكبء ثٜب، ٝٛزا   : أ١  { َٝ

اُز٢ ٫ ٣طِغ ػ٤ِٜب إ٫ هللا، ٝا٧ٓبٗبد اُز٢ شبَٓ ُغ٤ٔغ ا٧ٓبٗبد اُز٢ ث٤ٖ اُؼجذ ٝث٤ٖ سثٚ، ًبُزٌب٤ُق اُغش٣خ، 

ث٤ٖ اُؼجذ ٝث٤ٖ اُخِن، ك٢ ا٧ٓٞاٍ ٝا٧عشاس، ًٝزُي اُؼٜذ، شبَٓ ُِؼٜذ اُز١ ػبٛذ ػ٤ِٚ هللا، ٝاُؼٜذ اُز١ 

   .  ؟ ػبٛذ ػ٤ِٚ اُخِن، كئٕ اُؼٜذ ٣غؤٍ ػ٘ٚ اُؼجذ، َٛ هبّ ثٚ ٝٝكبٙ، أّ سكؼٚ ٝخبٗٚ كِْ ٣وْ ثٚ

 {  َٕ ُٞٔ ْْ هَبئِ ِٜ ْْ ثَِشَٜبَدارِ ُٛ َٖ اُهِز٣ ٫ ٣شٜذٕٝ إ٫ ثٔب ٣ؼِٔٞٗٚ، ٖٓ ؿ٤ش ص٣بدح ٫ٝ ٗوض ٫ٝ ًزٔبٕ، ٫ٝ   : أ١  { َٝ

   . ٣ؾبث٢ ك٤ٜب هش٣جب ٫ٝ طذ٣وب ٝٗؾٞٙ، ٣ٌٕٝٞ اُوظذ ثٜب ٝعٚ هللا

ِ  }   : هبٍ رؼب٠ُ ٞا اُشهَٜبَدحَ هلِله ُٔ أَه٤ِ َٝ }   {  ِٝ ْْ أَ ٌُ ْٗلُِغ ْٞ َػ٠َِ أَ َُ َٝ  ِ ُْوِْغِؾ ُشََٜذاَء هلِله َٖ ثِب ٤ ِٓ ا ٞه ًُُٞٗٞا هَ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ َب اُهِز٣ ٣َب أ٣َُّٜ

اَُِذ٣ْ  َٞ ُْ َٖ ا ا٧َْْهَشث٤ِ َٝ  ِٖ }  .   

 {  َٕ ْْ ٣َُؾبكِظُٞ ِٜ ْْ َػ٠َِ َط٬َرِ ُٛ َٖ اُهِز٣    . ثٔذاٝٓزٜب ػ٠ِ أًَٔ ٝعٜٞٛب  { َٝ

 ط: ٓبٛٞ عضائْٜ؟
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

َٕ  } أُٞطٞكٕٞ ثزِي اُظلبد   : أ١  { أَُُٝئِيَ  }  ٞ ُٓ َش ٌْ ُٓ هذ أٝطَ هللا ُْٜ ٖٓ اٌُشآخ ٝاُ٘ؼ٤ْ   : أ١  { ك٢ِ َع٘هبٍد 

   . أُو٤ْ ٓب رشز٤ٜٚ ا٧ٗلظ، ٝرِز ا٧ػ٤ٖ، ْٝٛ ك٤ٜب خبُذٕٝ

ٝؽبطَ ٛزا، إٔ هللا ٝطق أَٛ اُغؼبدح ٝاُخ٤ش ثٜزٙ ا٧ٝطبف اٌُبِٓخ، ٝا٧خ٬م اُلبػِخ، ٖٓ اُؼجبداد 

ذاٝٓخ ػ٤ِٜب، ٝا٧ػٔبٍ اُوِج٤خ، ًخش٤خ هللا اُذاػ٤خ ٌَُ خ٤ش، ٝاُؼجبداد أُب٤ُخ، ٝاُؼوبئذ اُجذ٤ٗخ، ًبُظ٬ح، ٝأُ

اُ٘بكؼخ، ٝا٧خ٬م اُلبػِخ، ٝٓؼبِٓخ هللا، ٝٓؼبِٓخ خِوٚ، أؽغٖ ٓؼبِٓخ ٖٓ إٗظبكْٜ، ٝؽلع ػٜٞدْٛ 

   . ٝأعشاسْٛ ، ٝاُؼلخ اُزبٓخ ثؾلع اُلشٝط ػٔب ٣ٌشٙ هللا رؼب٠ُ

ُْٜ٘  }   [ 51ـ  53 ]  ِٓ ِشٍا  ْٓ َُّ ا ًُ ُغ  َٔ َٖ * أ٣ََْط ٍِ ِػِض٣ ب َٔ ِٖ اُشِّ َػ َٝ  ِٖ ٤ ِٔ َ٤ُْ ِٖ ا َٖ * َػ ِْٜطِؼ٤ ُٓ لَُشٝا هِجَََِي  ًَ  َٖ ٍِ اُهِز٣ ب َٔ ْٕ كَ ْْ أَ

 َٕ ٞ ُٔ ب ٣َْؼَِ ٔه ِٓ  ْْ ٬ًَه إِٗهب َخَِْوَ٘بُٛ  * ٍْ ََ َع٘هخَ َِٗؼ٤    { ٣ُْذَخ

َٖ  }   : ٣وٍٞ رؼب٠ُ، ٓج٤٘ب اؿزشاس اٌُبكش٣ٖ ِْٜطِؼ٤ ُٓ لَُشٝا هِجَََِي  ًَ  َٖ ٍِ اُهِز٣ ب َٔ    . ٓغشػ٤ٖ  : أ١  { كَ

 {  َٖ ٍِ ِػِض٣ ب َٔ ِٖ اُشِّ َػ َٝ  ِٖ ٤ ِٔ َ٤ُْ ِٖ ا    . هطؼب ٓزلشهخ ٝعٔبػبد ٓزٞصػخ ، ًَ ْٜٓ٘ ثٔب ُذ٣ٚ كشػ  : أ١  { َػ

 {  ٍْ ََ َع٘هخَ َِٗؼ٤ ْٕ ٣ُْذَخ ْْ أَ ُْٜ٘ ِٓ ِشٍا  ْٓ َُّ ا ًُ ُغ  َٔ عجت أؽٔؼْٜ، ْٝٛ ُْ ٣وذٓٞا عٟٞ اٌُلش، ٝاُغؾٞد ثشة   : ثؤ١  { أ٣ََْط

   . ٤ُظ ا٧ٓش ثؤٓب٤ْٜٗ ٫ٝ إدساى ٓب ٣شزٜٕٞ ثوٞرْٜ  [  : أ١ ]   { ٬ه ً }   : اُؼب٤ُٖٔ، ُٜٝزا هبٍ

 {  َٕ ُٞٔ ب ٣َْؼَِ ٔه ِٓ  ْْ ٖٓ ٓبء داكن، ٣خشط ٖٓ ث٤ٖ اُظِت ٝاُزشائت، كْٜ ػؼلبء، ٫ ٣ٌِٕٔٞ   : أ١  { إِٗهب َخَِْوَ٘بُٛ

   . ٓٞرب ٫ٝ ؽ٤بح ٫ٝ ٗشٞسا ٧ٗلغْٜ ٗلؼب ٫ٝ ػشا، ٫ٝ

ُٖ ثِ  }   [ 00ـ  0ٓ ]  ب َْٗؾ َٓ َٝ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ ٍَ َخ٤ًْشا  ْٕ ُٗجَذِّ َٕ * َػ٠َِ أَ بِسِة إِٗهب َُوَبِدُسٝ ـَ َٔ ُْ ا َٝ َشبِسِم  َٔ ُْ ُْ ثَِشةِّ ا َٖ * ك٬ََ أُْهِغ ْغجُٞه٤ِ َٔ

ْْ ٣َُخُٞػٞا  ْْ إ٠َُِكََزْسُٛ ُ ٜه ؤَٗ ًَ َٖ ا٧َْْعَذاِس ِعَشاًػب  ِٓ  َٕ َّ ٣َْخُشُعٞ ْٞ َ٣ * َٕ ُْ اُهِز١ ٣َُٞػُذٝ ُٜ َٓ ْٞ َِْؼجُٞا َؽزه٠ ٬َُ٣هُٞا ٣َ َ٣ َٝ 

 َٕ بُٗٞا ٣َُٞػُذٝ ًَ ُّ اُهِز١  ْٞ َ٤ ُْ ْْ ِرُهخٌ َرَُِي ا ْْ رَْشَٛوُُٜ َٕ * َخبِشَؼخً أَْثَظبُسُٛ    { ُُٗظٍت ٣ُٞكُِؼٞ

 زا اُوغْ؟ط: ٓب اُؾٌٔخ ٖٓ ٛ

ٛزا إهغبّ ٓ٘ٚ رؼب٠ُ ثبُٔشبسم ٝأُـبسة، ُِشٔظ ٝاُؤش ٝاٌُٞاًت، ُٔب ك٤ٜب ٖٓ ا٣٥بد اُجبٛشاد ػ٠ِ 

َٕ  }   : اُجؼش، ٝهذسرٚ ػ٠ِ رجذ٣َ أٓضبُْٜ، ْٝٛ ثؤػ٤بْٜٗ، ًٔب هبٍ رؼب٠ُ ٞ ُٔ ب ٫َ رَْؼَِ َٔ ْْ ك٤ِ ٌُ ِْ٘شئَ ُٗ َٝ }   .   

 {  َٖ ْغجُٞه٤ِ َٔ ُٖ ثِ ب َْٗؾ َٓ كئرا روشس اُجؼش ٝاُغضاء،   . ٓب أؽذ ٣غجو٘ب ٣ٝلٞر٘ب ٣ٝؼغضٗب إرا أسدٗب إٔ ٗؼ٤ذٙ  : أ١  { َٝ

   . ٝاعزٔشٝا ػ٠ِ رٌز٣جْٜ، ٝػذّ اٗو٤بدْٛ ٣٥بد هللا

َِْؼجُٞا }  َ٣ َٝ ْْ ٣َُخُٞػٞا  ٣خٞػٞا ثب٧هٞاٍ اُجبؽِخ، ٝاُؼوبئذ اُلبعذح، ٣ِٝؼجٞا ثذ٣ْٜ٘، ٣ٝؤًِٞا ٣ٝششثٞا،   : أ١  { كََزْسُٛ

َٕ  } ٣ٝزٔزؼٞا  ُْ اُهِز١ ٣َُٞػُذٝ ُٜ َٓ ْٞ أػذ ُْٜ ك٤ٚ ٖٓ اٌُ٘بٍ ٝاُٞثبٍ ٓب ٛٞ ػبهجخ خٞػْٜ  كئٕ هللا هذ  { َؽزه٠ ٬َُ٣هُٞا ٣َ

   . ُٝؼجْٜ

 ط: ٓب٢ٛ ؽبٍ اُخِن ؽ٤ٖ ٣شٕٝ اُؼزاة؟
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َٖ ا٧َْْعَذاسِ  }   : صْ رًش ؽبٍ اُخِن ؽ٤ٖ ٬٣هٕٞ ٣ْٜٞٓ اُز١ ٣ٞػذٕٝ، كوبٍ ِٓ  َٕ َّ ٣َْخُشُعٞ ْٞ اُوجٞس،   : أ١  { ٣َ

َٕ  } ٓغ٤ج٤ٖ ُذػٞح اُذاػ٢، ٜٓطؼ٤ٖ إ٤ُٜب   { ِعَشاًػب }  ْْ إ٠َُِ ُُٗظٍت ٣ُٞكُِؼٞ ُ ٜه ؤَٗ ٣ؤٕٓٞ   [ ًؤْٜٗ إ٠ُ ػِْ ]   : أ١  { ًَ

وٜٞس٣ٖ ُِو٤بّ ك٬ ٣زٌٕٔ٘ٞ ٖٓ ا٫عزؼظبء ُِذاػ٢، ٝا٫ُزٞاء ُ٘ذاء أُ٘بد١، ثَ ٣ؤرٕٞ أر٫ء ٓ  : ٣ٝغشػٕٞ أ١

   . ث٤ٖ ٣ذ١ سة اُؼب٤ُٖٔ

ْْ ِرُهخٌ  }  ْْ رَْشَٛوُُٜ ٝرُي إٔ اُزُخ ٝاُوِن هذ ِٓي هِٞثْٜ، ٝاعز٠ُٞ ػ٠ِ أكئذرْٜ، كخشؼذ ْٜٓ٘   { َخبِشَؼخً أَْثَظبُسُٛ

   . ا٧ثظبس، ٝعٌ٘ذ ْٜٓ٘ اُؾشًبد، ٝاٗوطؼذ ا٧طٞاد

َٕ  } كٜزٙ اُؾبٍ ٝأُآٍ، ٛٞ ٣ْٜٞٓ  بُٗٞا ٣َُٞػُذٝ ًَ   .٫ٝ ثذ ٖٓ اُٞكبء ثٞػذ هللا   { اُهِز١ 

 

 لمسبث بيبويت:

 (:4آٌخ )

( 4إِنٍَْوِ فًِ ٌٌَْوٍ كَبٌَ يِمْدَازُهُ خًَْسِنيَ أَنْفَ سَنَخٍ )*يب انهًسخ انجٍبٍَخ يف تستٍت املالئكخ ًانسًح يف انمسآٌ )تَعْسُجُ انًَْهَبئِكَخُ ًَانسًُّحُ 

ٌٌَُ إِنَّب يٍَْ أَذٌَِ 4املعبزج( )تَنَصَّلُ انًَْهَبئِكَخُ ًَانسًُّحُ فٍِيَب ثِئِذٌِْ زَثِّيِى يٍِّ كُمِّ أَيْسٍ ) ( انمدز( )ٌٌَْوَ ٌَمٌُوُ انسًُّحُ ًَانًَْهَبئِكَخُ صَفًّب نَّب ٌَتَكَهًَّ

 ( اننجأ( يب انهًسخ يف تمدٌى ًتأخري املالئكخ؟)د.فبضم انسبيسائى(88وُ انسحًٍَُْ ًَلَبلَ صٌََاثًب )نَ

ُهُم ّللّاُ فًِ  ٌَ ؤْتِ ٌَ نُظُروَن إاِلَّ أَن  ٌَ ٌقدم المالئكة فً الحركة ألن حركة المالئكة فً الصعود والنزول كثٌرة )َهْل 

َن اْلَغَماِم َواْلَمآلِئَكُة ) َن اْلَمآلِئَكِة ُمنَزلٌَِن )ُٕٓٔظلٍَل مِّ ُكم ِبَثالََثِة آالٍَف مِّ ُكْم َربُّ ٌُِمدَّ ( آل ٕٗٔ( البقرة( )أَن 

ِهُم اْلَمآلِئَكَة ) ٌْ ْلَنا إِلَ َنا َنزَّ ( األنعام( فٌما كان فٌه حركة ٌقدم المالئكة وفٌما كان فٌه ٔٔٔعمران( )َولَْو أَنَّ

َتَكلَُّموَن إاِلَّ َمْن أَِذَن لَُه الحركة قلٌلة أو لٌس فٌه حركة ٌقدم الرو ٌَ وُح َواْلَماَلِئَكُة َصّفًّا الَّ  قُوُم الرُّ ٌَ ْوَم  ٌَ ح )

ا ) ( النبؤ( هذه لٌست حركة ولٌست صعوداًّ أو نزوالًّ. الروح قسم قالوا هو جبرٌل 3ٖالرْحَمُن َوَقاَل َصَوابًّ

  وقسم قالوا خلق من ّللا عظٌم. ٌقدم المالئكة ساعة الحركة وإذا جمعت المالئكة والروح فً غٌر ما

 حركة ٌقّدم الروح.

( 5سَنَخٍ يًَِّّب تَعُدًٌَُّ ) ٌَ يِمْدَازُهُ أَنْفَ*يب انفسق ثني انٌٍو يف كال اٌَتني )ٌُدَثِّسُ انْأَيْسَ يٍَِ انسًََّبء إِنَى انْأَزْضِ ثُىَّ ٌَعْسُجُ إِنٍَْوِ فًِ ٌٌَْوٍ كَب

 ( املعبزج(؟ )د.فبضم انسبيسائى(4انسجدح( )تَعْسُجُ انًَْهَبئِكَخُ ًَانسًُّحُ إِنٍَْوِ فًِ ٌٌَْوٍ كَبٌَ يِمْدَازُهُ خًَْسِنيَ أَنْفَ سَنَخٍ )

ق اآلٌة هذان الٌومان مختلفان: خمسٌن ألف سنة هو ٌوم القٌامة كما فً الحدٌث الصحٌح وكما هو فً سٌا

َس لَُه َداِفٌع )ٔ)َسؤََل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع ) ٌْ ِ ِذي اْلَمَعاِرِج )ٕ( لِْلَكاِفرٌَن لَ ِه ٖ( ِمَن ّللاَّ ٌْ وُح إِلَ ( َتْعُرُج اْلَماَلِئَكُة َوالرُّ

ْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسٌَن أَْلَف َسَنٍة ) ٌَ ا َجِمٌالًّ )ِٗفً  ا )( إِنَّهُ ٘( َفاْصبِْر َصْبرًّ َرْوَنُه َبِعٌدًّ ٌَ ا )ْٙم  ( 7( َوَنَراهُ َقِرٌبًّ

278

javascript:openquran(69,43,43)
javascript:openquran(69,43,43)
javascript:openquran(69,44,44)
javascript:openquran(69,44,44)


 

12 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

َماُء َكاْلُمْهِل ) ْوَم َتُكوُن السَّ (( هذا ٌوم القٌامة وكل الكالم فً ٌوم القٌامة إذن 9( َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن )3ٌَ

ٌَُدبُِّر اأْلَمْ  َماء إِلَى اأْلَْرِض ُثمَّ لٌس هو نفس الٌوم، فً سورة السجدة هذا الكالم فً الحٌاة الدنٌا ) َر ِمَن السَّ

وَن ) ا َتُعدُّ مَّ ْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ أَْلَف َسَنٍة مِّ ٌَ ِه فًِ  ٌْ ْعُرُج إِلَ (( الزمن الذي تؤخذه المالئكة للصعود بؤعمال العباد ٌَ٘

ٌُخفّف على المإمن كالصالة المكتوبة كما فً الحدٌث  إلى السماء. ٌوم القٌامة مقداره خمسٌن ألف سنة و

ٌّنه فً حدٌث فً صحٌح مسلم. هو هكذا كما ذكر ربنا  وعلى غٌر المإمن خمسٌن ألف سنة والرسول  ب

ٌُخفف على المإمنٌن أما فً آٌة السجدة هذا فً الدنٌا وهو لٌس نفس الٌوم.  لكنه 

بقاًّ وقلنا أن ّللا تعالى هل الزمن فً التعبٌر القرآنً له نفس مقدار الزمن كما فً حٌاتنا عموماًّ؟ ذكرنا هذا سا

لما ٌذكر األحكام الشرعٌة ٌذكرها بما نعلم من أٌامنا، شهر رمضان، كفارة الٌمٌن، عشرة كاملة، شهرٌن، 

فؤماته ّللا مائة عام ٌعنً مائة عام، ثالثمائة سنٌن، فهً كما ذكر تعالى. هذه على زمننا نحن ولما ٌقول 

ً بعض المسائل )اْسَتْغفِْر لَُهْم أَْو الَ َتْسَتْغِفْر لَُهْم إِن َتْسَتْغفِْر لَُهْم تعالى مائة عام فهً كما ذكر. اختلفوا ف

ْغِفَر ّللّاُ ) ٌَ ةًّ َفلَن  ( التوبة( ٌبدو لً هذا على الحقٌقة ألن الرسول قال أرى ربً قد أذن لً 3َٓسْبِعٌَن َمرَّ

ُ باإلستغفار فؤلزٌدّن على السبعٌن فؤنزل ّللا تعالى )َسَواء عَ  ْغفَِر ّللاَّ ٌَ ِهْم أَْسَتْغَفْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتْسَتْغفِْر لَُهْم لَن  ٌْ لَ

( المنافقون( ٌبدو لً أن السبعٌن على الحقٌقة أٌضاًّ. فً معلوماتنا األولٌة أن سنة المشتري غٌر سنة ٙلَُهْم )

ا فلماذا نستغرب من األرض وٌوم المشتري غٌر ٌوم األرض وكل كوكب ٌختلف أٌامه وسنواته عن أٌامن

 طول ٌوم القٌامة؟!.

 (:9آٌخ )

((ًلبل يف سٌزح انمبزعخ :) ًَتَكٌٌُُ 9يٍ سٌزتً املعبزج ًانمبزعخ لبل تعبىل يف سٌزح املعبزج :) ًَتَكٌٌُُ انْجِجَبلُ كَبنْعِيٍِْ )*

 )د.فبضم انسبيسائى( يف املعبزج ، فًب سجت ذان؟ ((فصاد كهًخ )املنفٌش( يف سٌزح انمبزعخ عهى يب5انْجِجَبلُ كَبنْعِيٍِْ انًَْنْفٌُشِ )

 وّللا أعلم : -الجواب 

أنه لما ذكر القارعة فً أول السورة ، والقارعة من )الَقْرِع( ، وهو الضرب بالعصا ، ناسب ذلك ذكر  -ٔ

ٌُقرَع بالمقرعة. كما ناسب ذلك من ناحٌة أخرى وهً أن الجبال  النفش ؛ ألن من طرائق نفش الصوف أن 

 وهو فؤس عظٌم تحطم به الحجارة ، فناسب ذلك ذكر النفش أٌضاًّ.  –وهو من الَقْرع  -تهشم بالمقراع 

فلفظ القارعة أنسب شًء لهذا التعبٌر. كما ناسب ذكر القراعة ذكر )الفراش المبثوث( فً قوله :)ٌوم ٌكون 

ٌحسن ذكر )الفراش( وحده كما الناس كالفراش المبثوث( أٌضاًّ ؛ ألنك إذاقرعت طار الفراش وانتشر. ولم 

 لم ٌحسن ذكر )العهن( وحده.

إن ما تقدم من ذكر الٌوم اآلخر فً سورة القارعة ، أهول وأشد مما ذكر فً سورة المعارج . فقد قال  -ٕ

فً سورة المعارج :)تعرج المالئكة والروح إلٌه فً ٌوم كان مقداره خمسٌن ألف سنة * فاصبر صبراًّ 

ه بعٌداًّ* ونراه قرٌباًّ(. ولٌس متفقاًّ على تفسٌر أن المراد بهذا الٌوم ، هو الٌوم اآلخر. وإذا جمٌالًّ * إنهم ٌرون
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كان المقصود به الٌوم اآلخر فإنه لم ٌذكر إال طول ذلك الٌوم ، وأنه تعرج المالئكة والروح فٌه. فً حٌن 

لها. قال فً سورة القارعة :)القارعة * ما القارعة * وما أدراك ما القارعة(  مها وهوَّ فكرر ذكرها وَعظَّ

فناسب هذا التعظٌم والتهوٌل أن ٌذكر أن الجبال تكون فٌه كالعهن المنفوش. وكونها كالعهن المنفوش أعظم 

  وأهول من أن تكون كالعهن من غٌر نفش كما هو ظاهر.

للكافرٌن لٌس له  ذكر فً سورة المعارج أن العذاب )واقع( وأنه لٌس له دافع )سؤل سائل بعذاب واقع * -ٖ

دافع( ووقوع الثقل على الصوف ، من غٌر دفع له ال ٌنفشه بخالف ما فً القارعة ، فإنه ذكر القرع وكرره 

 ، والقرع ٌنفشه وخاصة إذا تكرر ، فناسب ذلك ذكر النفش فٌها أٌضاًّ.

ن ذكر الزٌادة والتفصٌل فٌها ، بخالف اإلجم -ٗ ال فً سورة التوسع والتفصٌل فً ذكر القارعة حسَّ

 المعارج ، فإنه لم ٌزد على أن ٌقول :)فً ٌوم كان مقداره خمسٌن ألف سنة(.

تقتضً أن ٌكون كل تعبٌر فً مكانه ، ففً سورة القارعة ، قال تعالى :)ٌوم  الفواصل فً السورتٌنإن  -٘

 كلمَة )المبثوث(. ٌكون الناس كالفراش المبثوث * وتكون الجبال كالعهن المنفوش(. فناسبت كلمة )المنفوش(

 وفً سورة المعارج ، قال :)ٌوم تكون السماء كالمهل * وتكون الجبال كالعهن*(. فناسب )العهن( )المهل(.

ناسب ذكر العهن المنفوش أٌضاًّ قوله فً آخر السورة :)نار حامٌة( ألن النار الحامٌة هً التً تذٌب  -ٙ

لحرارة ، فً حٌن ذكر صفة النار فً المعارج بقوله الجبال ، وتجعلها كالعهن المنفوش ، وذلك من شدة ا

:)كال إنها لظى * نزاعة للشوى( . والشوى هو جلد اإلنسان. والحرارة التً تستدعً نزع جلد اإلنسان أقل 

من التً تذٌب الجبال ، وتجعلها كالعهن المنفوش ، فناسب زٌادة )المنفوش( فً القارعة من كل ناحٌة. وّللا 

 أعلم.

اعة( كما أ -7 وهً من لفظ القارعة  –ن ذكر النار الحامٌة مناسب للقارعة من ناحٌة أخرى ، ذلك أن )الَقرَّ

 هً القداحة التً تقدح بها النار. –

 فناسب ذكر القارعة ، ذكر الصوف المنفوش ، وذكر النار الحامٌة ، فناسب آخر السورة أولها.

َن ذكر )المبثوث(  مع الفراش ، وذكر )المنفوش( مع الصوف ، وذكر النار وبهذا نرى أن ذكر القارعة حسَّ

 الحامٌة فً آخر السورة. وّللا أعلم.

 (:14-11آٌخ )

ٌْيَئِرٍ شَأٌٌْ ( نِكُمِّ ايْسِاٍ يِنْيُىْ 86ٌَ( ًَصَبحِجَتِوِ ًَثَنٍِوِ )85( ًَأُيِّوِ ًَأَثٍِوِ )84*يب انهًسخ انجٍبٍَخ يف لٌنو تعبىل )ٌٌَْوَ ٌَفِسُّ انًَْسْءُ يٍِْ أَخٍِوِ )

( ًَصَبحِجَتِوِ 11ثِجَنٍِوِ ) ( عجس(؟ ًملبذا اختهف انرتتٍت يع آٌخ سٌزح املعبزج )ٌُجَصَّسًََُيُىْ ٌٌََدُّ انًُْجْسِوُ نٌَْ ٌَفْتَدِي يٍِْ عَرَاةِ ٌٌَْيِئِر87ٌٍُغْنٍِوِ )

 ((؟)د.فبضم انسبيسائى(14جًٍَِعًب ثُىَّ ٌُنْجٍِوِ ) ( ًَيٍَْ فًِ انْأَزْض18ِ( ًَفَصٍِهَتِوِ انَّتًِ تُؤًٌِْوِ )11ًَأَخٍِوِ )
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فِرُّ اْلَمْرُء( إذن هو  ٌَ ْوَم  ٌَ ولٌس مشهد العذاب مشهد الفرار ٌخلو بنفسه  مشهد الفرارأوالًّ فً عبس قال )

والفرار عادة ٌكون من األباعد ثم ٌنتهً باألقربٌن. المذكورون هم األخ واألم واألب والصاحبة أي الزوجة 

بناء، األبعد هو األخ قد نكون فً مدٌنة واحدة وال ٌرى أحدنا أخاه لسنة بٌنما ٌؤوي اإلنسان كل ٌوم إلى واأل

بٌته وزوجه وأوالده. األب أقدر على الدفع من األم، األم تبكً وتصرخ بٌنما األب ٌعٌن وٌدفع وٌنفع هذا 

ب فً هذا المشهد هو ٌحتاج إلى اإلعانة مشهد فرار فلكون األم ال تستطٌع أن تفعل له شًء فهً أبعد من األ

ها سرقة،  فاألب قرٌب للنجدة، األعرابً إذا ما ُبّشر بمولودة قال وّللا ما هً بنِعم الولد نصُرها بكاء وِبرُّ

ترٌد أن تنصره تبكً وبرها صدقة تؤخذ من مال زوجها وتعطً. األب أقدر على المنع والدفع فً الفرار. 

ألبناء أقرب من الزوجة ألن الزوجة ٌمكن أن ٌطلقها لكن األبناء أقدر على الزوجة ثم الصاحبة واألبناء، ا

من النفع واإلعانة قد ٌستعٌن بؤبنائه وال ٌستعٌن بالزوجة. فلما كانت اآلٌة تصور مشهد الفرار والفرار ٌكون 

 من األبعد إلى األقرب فؤبعدهم األخ وأقربهم األبناء فرتبها هكذا. 

، مجرم أدركه الجزع واألمر لٌس فٌه مساومة فؤراد أن ٌفتدي مشهد عذابمشهد آخر، هذا  فً آٌة المعارج

بؤثمن ما لدٌه. أوالًّ ربنا قال مجرم والمجرم ٌود النجاة بكل سبٌل وٌضحً ببنٌه ألنه ٌصنع أّي شًء. ذكر 

ا ) ْسؤَُل َحِمٌٌم َحِمٌمًّ ٌَ ا ) (( فبدأ بؤقرب القرابة ثم ربنا قالٓٔالقرابات )َواَل  ( إَِذا 9ٔ)إِنَّ اإْلِْنَساَن ُخلَِق َهلُوعًّ

ا ) ُه الشَّرُّ َجُزوعًّ (( فبدأ باألقرب. لكن المالحظ أنه ذكر األخ واألبناء والصاحبة ولم ٌذكر األب واألم َٕٓمسَّ

فً الفداء لعظٌم منزلتهما عند ّللا ال ٌجرإ أن ٌفتدي بهما ألنه عندما ٌفتدي الشخص ٌفتدي بمن ٌحبه 

المقابل صاحب الشؤن. لو أراد شخصاًّ أن ٌفدي نفسه عند حاكم ٌفتدي بما ٌرٌده الحاكم ال بما  الشخص

ٌرضٌه هو فلو افتدى بهما ٌقال له: هذا ما وصٌتك به؟! تفتدي بهما وأنا أوصٌتك باإلحسان إلٌهما وأنت 

عند ّللا ال ٌستطٌع أن ٌقول تضعهما فً النار؟!، ال ٌجرإ مع أنه مجرم أن ٌفتدي بؤبٌه وأمه لعظٌم منزلتهما 

 أنا أفتدي بؤمً وأبً، ٌقال له تعصً أمري اآلن؟ 

 *د.فبضم انسبيسائى :

ْوِمِئٍذ بَِبنٌِِه ) ٌَ ْفَتِدي ِمْن َعَذاِب  ٌَ َودُّ اْلُمْجِرُم لَْو  ٌَ ُروَنُهْم  ٌَُبصَّ ( َوَفِصٌلَِتِه ٕٔ( َوَصاِحَبِتِه َوأَِخٌِه )ٔٔربنا لما ذكر )

ْنِجٌِه )ِٖٔه )الَِّتً ُتْإِوٌ ٌُ ا ُثمَّ  ( المعارج( لم ٌذكر األب واألم بٌنما فً سورة عبس ٗٔ( َوَمْن ِفً اأْلَْرِض َجِمٌعًّ

فِرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخٌِه ) ٌَ ْوَم  ٌَ ِه َوأَبٌِِه )ٖٗذكر فً الفرار األم واألب. فً الفداء قال ) ( َوَصاِحَبتِِه َوَبِنٌِه ٖ٘( َوأُمِّ

العذاب، ٌفدي نفسه من العذاب فال بد أن ٌقدم شٌئاًّ ما فٌقّدم بنٌه بدالًّ منه وصاحبته  ( عبس( ٌفتدي منٖٙ)

أي زوجته وأخٌه وفصٌلته التً تإوٌه أي عشٌرته ومن فً األرض جمٌعاًّ ولم ٌذكر األم واألب ألنه ال 

ما؟ هذا لعظٌم ٌستطٌع أن ٌقدمهما ألن ذلك سٌغضب ربه. ٌقول أنا أمرتك باإلحسان إلٌهما فكٌف ٌفتدي به

منزلة األبوٌن عند ّللا المجرم ال ٌجرإ أن ٌفتدي باألم واألب وّللا تعالى أمر باإلحسان إلٌهما وكؤن هذا 

اإلحسان دنٌا وآخرة. أنت عندما تفتدي عند صاحب األمر والنهً تفتدي بما ٌحب ال بما ٌكره، فربنا ٌكره 

 حسان إلٌهما. فهذا ٌدل على عظٌم مكانة األبوٌن عند ّللا.أن تفتدي باألب واألم ال ٌحب ذلك وإنما ٌنبغً اإل

 (:85-19آٌخ )
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 :ملسبد ثٍبٍَخ يٍ سٌزتً املؤينٌٌ ًاملعبزج )يٍ يٌلع يٌسٌعخ االعجبش(*

 من سورة )المإمنون(: 

{ َوالَِّذٌَن ُهْم َٖعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن }{ َوالَِّذٌَن ُهْم ٕ{ الَِّذٌَن ُهْم ِفً َصاَلتِِهْم َخاِشُعوَن }َٔقْد أَْفلََح اْلُمْإِمُنوَن }

َكاِة َفاِعلُوَن } ُر ٘{ َوالَِّذٌَن ُهْم لِفُُروِجِهْم َحافُِظوَن }ٗلِلزَّ ٌْ ُهْم َغ َماُنُهْم َفإِنَّ ٌْ { إاِلَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَ

{ َوالَِّذٌَن 3{ َوالَِّذٌَن ُهْم أِلََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن }7ُهُم اْلَعاُدوَن }{ َفَمِن اْبَتَغى َوَراء َذلَِك َفؤُْولَِئَك َٙملُوِمٌَن }

ٌَُحاِفُظوَن } ِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفٌَها َخالُِدوَن ]سورة ٓٔ{ أُْولَئَِك ُهُم اْلَواِرُثوَن }9ُهْم َعلَى َصلََواِتِهْم  ٌَ { الَِّذٌَن 

 المإمنون[.

 عارج(:من سورة )الم

ا ا } {19} )إِنَّ اإْلِنَساَن ُخلَِق َهلُوعًّ ُه الشَّرُّ َجُزوعًّ ا }ٕٓإَِذا َمسَّ ُر َمُنوعًّ ٌْ ُه اْلَخ َن }ٕٔ{ َوإَِذا َمسَّ { ٕٕ{ إاِلَّ اْلُمَصلٌِّ

ْعلُوٌم }ٖٕالَِّذٌَن ُهْم َعلَى َصاَلتِِهْم َدائُِموَن } { َوالَِّذٌَن ٕ٘ائِِل َواْلَمْحُروِم }{ لِّلسَّ ٕٗ{ َوالَِّذٌَن ِفً أَْمَوالِِهْم َحقٌّ مَّ

ٌِن } ْوِم الدِّ ٌَ قُوَن ِب ْشفِقُوَن }ٌَُٕٙصدِّ ْن َعَذاِب َربِِّهم مُّ ُر َمؤُْموٍن }7ٕ{ َوالَِّذٌَن ُهم مِّ ٌْ ِهْم َغ { 3ٕ{ إِنَّ َعَذاَب َربِّ

ُر َملُوِمٌَن } { إاِلَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَوْ 9َٕوالَِّذٌَن ُهْم لِفُُروِجِهْم َحاِفُظوَن } ٌْ ُهْم َغ َماُنُهْم َفإِنَّ ٌْ { َفَمِن َٖٓما َملََكْت أَ

َوالَِّذٌَن ُهم ِبَشَهاَداتِِهْم  {32}{ َوالَِّذٌَن ُهْم أِلََماَناتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن ٖٔاْبَتَغى َوَراء َذلَِك َفؤُْولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن }

ٌَُحاِفُظونَ { َوالَِّذٌَن ُهْم َٖٖقاِئُموَن } ْكَرُموَن (]سورة المعارج[. {34}َعلَى َصاَلِتِهْم  اٍت مُّ  أُْولَِئَك فًِ َجنَّ

 هناك تشابه كبٌر بٌن النصٌن، كما أن هناك اختالفاًّ بٌنهما كما هو ظاهر:

وقال فً سورة المعارج:)الذٌن هم  فقد قال فً سورة المإمنون : )الذٌن هم فً صالتهم خاشعون (.  ـ٧

 تهم دائمون(.على صال

 سورة المعارج.   ـ وقال فً سورة المإمنون: )والذٌن هم عن اللغو معرضون(. ولم ٌذكر ذلك فًٕ

ـ وقال فً سورة المإمنون: )والذٌن هم للزكاة فاعلون(. وقال فً سورة المعارج: )والذٌن فً أموالهم حق ٖ

 معلوم للسائل والمحروم(.

صدقون بٌوم الدٌن والذٌن هم من عذاب ربهم مشفقون(. ولم ٌذكر ـ وقال فً سورة المعارج: )والذٌن ٌٗ

 مثل ذلك فً آٌات المإمنون. 

 ـ وقال فً سورة المعارج: )والذٌن هم بشهادتهم قائمون( ولم ٌذكر نحو ذلك فً سورة المإمنون. ٘

المعارج: )والذٌن ـ وقال فً سورة المإمنون:)والذٌن هم على صلواتهم ٌحافظون(، بالجمع.وقال فً سورة ٙ

 هم على صالتهم ٌحافظون(، باإلفراد

ـ وقال فً سورة المإمنون: )أولئك هم الوارثون الذٌن ٌرثون الفردوس(. وقال فً سورة المعارج: )أولئك 7

 فً جنات مكرمون( .
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 ـ قال فً سورة المإمنون: )هم فٌها خالدون(. ولم ٌقل مثل ذلك فً سورة المعارج.3

 فما سبب ذلك؟ 

 ود إلى هذٌن النصٌن، لنتلمس سر التعبٌر فً كل واحد منهما. نع

 إن آٌات النص األول، هً مفتتح سورة )المإمنون( )انظر ملف سورة المإمنون(.

 ثم نؤتً إلى سورة المعارج: 

اقال تعالى:  ا } {19} )إِنَّ اإْلِنَساَن ُخلَِق َهلُوعًّ ُه الشَّرُّ َجُزوعًّ ا }{ َوإَِذا َمسَّ ٕٓإَِذا َمسَّ ُر َمُنوعًّ ٌْ { إاِلَّ ُٕٔه اْلَخ

َن } ْعلُوٌم }ٖٕ{ الَِّذٌَن ُهْم َعلَى َصاَلتِِهْم َداِئُموَن }ٕٕاْلُمَصلٌِّ ائِِل َواْلَمْحُروِم ٕٗ{ َوالَِّذٌَن ِفً أَْمَوالِِهْم َحقٌّ مَّ { لِّلسَّ

ٌِن }ٕ٘} ْوِم الدِّ ٌَ قُوَن بِ ٌَُصدِّ ْشِفقُوَن } { َوالَِّذٌَن ُهم مِّنْ ٕٙ{ َوالَِّذٌَن  ُر 7َٕعَذاِب َربِِّهم مُّ ٌْ { إِنَّ َعَذاَب َربِِّهْم َغ

ُر َملُوِمٌَن 9ٕ{ َوالَِّذٌَن ُهْم لِفُُروِجِهْم َحافُِظوَن }3َٕمؤُْموٍن } ٌْ ُهْم َغ َماُنُهْم َفإِنَّ ٌْ { إاِلَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَ

{ٖٓ ُ َوالَِّذٌَن ُهم  {32}{ َوالَِّذٌَن ُهْم أِلََماَناتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن ْٖٔولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن }{ َفَمِن اْبَتَغى َوَراء َذلَِك َفؤ

ٌَُحاِفُظونَ ِٖٖبَشَهاَداِتِهْم َقائُِموَن } ْكَرُموَن (]سورة  {34}{ َوالَِّذٌَن ُهْم َعلَى َصاَلتِِهْم  اٍت مُّ أُْولَِئَك ِفً َجنَّ

 المعارج[.

 ى: )إن اإلنسان خلق هلوعا(قال تعال

بنى الفعل )خلق( للمجهول، ذلك أن المقام مقام ذم ال تكرٌم مقام ذكر جانب مظلم من طبٌعة البشر. وّللا 

 سبحانه ال ٌنسب الفعل إلى نفسه فً مقام السوء والذم. 

لمدح وقال: )ولقد قال تعالى: )لقد خلقنا اإلنسان فً أحسن قوٌم( ]التٌن[ فنسب الفعل إلى ذاته فً مقام ا

خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمالئكة اسجدوا ألدم( و )وممن خلقنا أمة ٌهدون بالحق وبه ٌعدلون( 

]األعراف[ فً حٌن قال: )ٌرٌد ّللا أن ٌخفف عنكم وخلق اإلنسان ضعٌفاًّ( ]النساء[ و)خلق اإلنسان من 

 عجل( ]األنبٌاء[ و)إن اإلنسان خلق هلوعاًّ( ]المعارج[

لع فسره ربنا بقوله: )إذا مسه الشر جزوعاًّ وإذا مسه الخٌر منوعاًّ(، فهو الجزع عند مس الشر والمنع واله

 عند مس الخٌر. 

جاء فً )الكشاف(: "الهلع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخٌر و)الخٌر(: المال 

المعروف وشح بماله، وإذا مرض جزع والغنى و)الشر(: الفقر، أو الصحة والمرض إذا صح الغنً منع 

 وأخذ ٌوصً"

وجاء فً )تفسٌر ابن كثٌر(: "أي: إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب، وأٌس أن ٌحصل 

 له بعد ذلك خٌر.

 )وإذا مسه الخٌر منوعاًّ( أي: إذا حصلت له نعمة من ّللا، بخل بها على غٌره، ومنع حق ّللا ـ تعالى ـ فٌها" 

 . 
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وجاء فً )فتح القدٌر(: "قال فً الصحاح: الهلع فً اللغة: أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه أي: إذا 

أصابه الفقر والحاجة، أو المرض ونحو ذلك، أي كثٌر الجزع وإذا أصابه الخٌر من الغنى والخصب والسعة 

 .  ونحو ذلك، فهو كثٌر المنع واإلمساك"

ّللا بالصبر فقال: )سواء علٌنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محٌص(  والجزع ضد الصبر ونقٌضه، وقد قابله

]إبراهٌم[ وجاء فً )لسان العرب(: "الجزوع ضد الصبور على الشر، والجزع نقٌض الصبر وقٌل: إذا كثر 

 .  منه الجزع، فهو جزع وجزاع"

( وذلك ألن السٌاق ٌقتضً وقد بدأ بالشر قبل الخٌر، فقال: )إذا مسه الشر جزوعاًّ وإذا مسه الخٌر منوعاًّ 

ذلك، فقد بدأت السورة بالعذاب، وهو قوله تعالى: )سؤل سائل بعذاب واقع( وذكر قبل هذه اآلٌة مشهداًّ من 

مشاهد العذاب، فقال: )ٌود المجرم لو ٌفتدي من عذاب ٌومئذ ببنٌه وصاحبته وأخٌه كالًّ إنها لظى نزاعة 

 للشوى(.

فالمناسب إذن هو البدء بالشر، وهو الذي ٌقتضٌه السٌاق وجو السورة فاإلنسان خلق هلوعاًّ ال ٌصبر إذا م 

سه الشر بل ٌجزع وذكر الجزع ههنا وهو عدم الصبر مناسب لقوله تعالى فً أوائل السورة: )فاصبر صبراًّ 

ي طبع علٌه اإلنسان وتحرر منه من جمٌالًّ( فهو ٌؤمر نبٌه بالصبر الجمٌل. والصبر طارد للجزع المقٌت الذ

 أراد ّللا له بالخٌر. 

واستثنى من االتصاف بصفة هذه بشقٌها: الجزع والمنع للخٌر، من ذكرهم بعد هذه اآلٌة بقوله: )إال 

 المصلٌن الذٌن هم على صالتهم دائمون( 

نشغال عنها، ولٌس المراد والدوام على الصالة معناه المواظبة علٌها واالنهماك فٌها حتى تنتهً، وعدم اال

 أنهم ٌصلون أبداًّ. 

 جاء فً )البحر المحٌط(: "دٌمومتها، قال الجمهور: المواظبة علٌها وقال ابن مسعود: صالتها لوقتها. 

 وقال عقبة بن عامر: ٌقرون فٌها وال ٌلتفتون ٌمٌناًّ وال شماالًّ". 

م عنها صارف، ولٌس المراد بالدوام أنهم وجاء فً )فتح القدٌر(: "أي ال ٌشغلهم عنها شاغل، وال ٌصرفه

 .ٌصلون أبداًّ"

وجاء فً )روح المعانً(: "أخرج ابن المنذر عن أبً الخٌر أن عقبة قال لهم: من الذٌن هم على صالتهم 

دائمون؟ قال: قلنا الذٌن ال ٌزالون وأما ارتباطها بقوله: )إن اإلنسان خلق هلوعاًّ( فهو أجمل ارتباط وأحسنه 

 دوام الصالة عالج للجزع، وعالج لمنع الخٌر. فإن الجزوع شخص ال ٌصبر. ذلك أن ال

وعالج هذه الصفة أن ٌتعلم الصبر وٌتعوده، والدوام على الصالة والمواظبة علٌها واالستمرار علٌها من 

ا، أحسن ما ٌعود على الصبر، فإن هذه األعمال تقتضً صبراًّ متواصالًّ، ولذا ال ٌدوم، علٌها كثٌر من النس

فهم ٌصلون ولمكن ال ٌدومون على صالتهم، بل ٌنشغلون عنها بؤنفسهم وقلوبهم وتسرح فً دواخلهم 
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صوارف تنال كثٌراًّ من صالتهم. فالدوام علٌها عالج من أنجع األدوٌة للتعوٌد على الصبر والمعافاة من 

 الجزع. 

ن نفسه ووقته لربه، بل ٌعطٌه نفسه وهً كذلك عالج لمنع الخٌر ذلك أن الدائم فً صالته ٌتعود أن ٌعطً م

كلها ووقته فً الصالة، وأم ٌتحرر من العبودٌة لرغبته وشهوته فٌدوم على أمر لٌس فً مصلحة دنٌوٌة 

ظاهرة له، بل قد ٌفوت علٌه شٌئاًّ عالجاًّ كما ذكر ربنا فً قوله فً صالة الجمعة": )وإذا رأوا تجارة أو لهوا 

 انفضوا إلٌها( ]الجمعة[

لتسمح من وقتها ومالها وكل ما ٌربطها برغباتها   م على الصالة عالج ناجع لهذه النفوس الجاسٌةفالدوا

 وشهواتها ولذا لمك ٌكف بقوله: )إال المصلٌن( بل قال: )الذٌن هم على صالتهم دائمون(. 

 ثم قال بعد ذاك: )والذٌن فً أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم(

  المعلوم الزكاة ألنها مقدرة معلومة، وقٌل غٌر ذلكقٌل: إن المراد بالحق 

 وعلى أٌة حال فإن هإالء وضعوا فً أموالهم حقاُ معلوماًّ لمستحقه. 

وهذه اآلٌة مرتبطة بقوله تعالى فً أصحاب جهنم: )وجمع فؤوعى( ومرتبطة بقوله تعالى: )وإذا مسه الخٌر 

 منوعاًّ(.

هو ظاهر، ذلك أن ّللا وصف أصحاب جهنم بقوله: )تدعوا من أما ارتباطها لقوله تعالى: )وجمع فؤوعى( ف

أدبر وتولى وجمع فؤوعى( ومعنى جمع فؤوعى: أنه جمع المال بعضه على بعض فؤوعاه، أي: فجعله فً 

فقد جعلوا فً أموالهم   أما هإالء المعافون من النار،  وعاء وكنزه ومنع حق اله الواجب فٌه من مستحقٌه

 ل والمحروم، فهم لم ٌمنعوا حق ّللا، فلم ٌكونوا ممن أدبر وتولى وجمع فؤوعى. حقاًّ معلوماًّ للسائ

سه الخٌر منوعاًّ( فهو ظاهر أٌضاًّ ذلك أم معنى )وإذا مسه الخٌر منوعاًّ( وأما ارتباطها بقوله تعالى: )وإذا م

وا فً أموالهم حقاًّ أنه إذا أصابه الخٌر والمال والغنى بخل ومنع حق هلل تعالى فٌه كما ذكرنا وهإالء جعل

معلوماًّ للسائل والمحروم فهم معافون مستثنون من صفة الهلع، المذكورة بل إنهم مستثنون من صفة الهلع 

بشقٌها: الجزع عند مس الشر والمنع عند مس الخٌر ذلك أم قسماًّ من البخالء إذا خرج شًء من مالهم، 

بقلوبهم من أي شًء آخر، هإالء جعلوا فً جزعوا وحزنوا كؤنما حلت بهم مصٌبة، وكان المال ألصق 

أمالهم حقاًّ معلوماًّ للسائل والمحروم، لم ٌجزعوا عند خروج المال منهم ولم ٌعقبوه أنفسهم، ولم ٌمنعوا 

 السائل والمحروم منه، فإخراج المال إلى الفقراء والمساكٌن عالج وشفاء لهذا الداء الوبٌل. 

ع العذاب فً هذا السٌاق، ذلك أنه قال: )كال إنه لظى نزاعة للشوى وهناك لمسة فنٌة لطٌفة فً اختٌار نو

 تدعوا من أدبر وتولى وجمع فؤوعى( 

فهً، أي: جهنم تنزع جلد اإلنسان وتبقً األحشاء بال جلد. والجلد  ومن معانً )الشوى( جلد اإلنسان

ا الشخص كما أوعى ماله ومنعه لؤلحشاء بال جلد. والجلد لؤلحشاء كالوعاء للمال ٌحفظ ما فً داخله، فإن هذ

حقه، سٌمزق ّللا وعاء جسمه وٌخرج ما فً داخله. والشك أن جلده ووعاء نفسه أحب إلٌه من المال ومن 
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كل شًء، أال ترى أنه ٌقال للمطلوب: )انج بجلدك(؟ فانظر التناسق الجمٌل بٌن المعصٌة والعذاب، والجزاء 

 من جنس العمل. 

 ٌصدقون بٌوم الدٌن( )والذٌن ثم قال بعد ذلك: 

وٌوم الدٌن ٌوم القٌامة، واختٌار ذكر التصدٌق بٌوم الدٌن دون غٌره من أركان اإلٌمان ههنا له سببه، ذلك 

أن جو السورة فً الكالم على هذا الٌوم، فقد قال فً أوائل السورة: )تعرج المالئكة والروح إلٌه فً ٌوم كان 

 م القٌامة(، كما جاء فً الحدٌث الصحٌح. مقدار خمسٌن ألف سنة وهذا الٌوم هو ٌو

وقال عن هذا الٌوم: )إنهم ٌرونه بعٌداًّ ونراه قرٌباًّ( أي: أن الكفار ٌستبعدون وقوعه وٌرونه محاالًّ، فً حٌن 

 أن هإالء المعافٌن ٌصدقون به. 

 وقال: )ٌوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن(.

ٌومهم الذي ٌوعدون ٌوم ٌخرجون من األجداث سراعاًّ كؤنهم إلى وقال: )فذرهم ٌخوضوا وٌلعبوا حتى 

 نصب ٌوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك الٌوم الذي كانوا ٌوعدون(.

، وختم السورة بالكالم علٌه، فكان مناسباًّ ألن ٌخصه بالذكر فجو السورة والسٌاق فً الكالم على ٌوم الدٌن

 )والذٌن ٌصدقون بٌوم الدٌن( من بٌن أركان اإلٌمان األخرى، فقال:

 ثم قال: )والذٌن هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غٌر مؤمون(.

وذكر اإلشفاق من العذاب مناسب لجو السورة أٌضاًّ، فإن السورة مشحونة بذكر العذاب والكالم علٌه فقد 

فرٌن لٌس له دافع(، وقال فً بدئت السورة به وختمت به، فقال فً أول السورة: )سؤل سائل بعذاب واقع للكا

خاتمتها: )خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة( كما ذكر فٌها مشهداًّ آخر من مشاهد العذاب، فقال: )ٌود المجرم لو 

ٌفتدى من عذاب ٌومئذ ببنٌه وصاحبته وأخٌه وفصٌلته التً تإٌه ومن فً األرض جمٌعاًّ ثم ٌنجٌه كال إنها 

 وجمع فؤوعى(.  لظى نزاعة للشوى تدعوا من أدبر وتولى

 فاختٌار اإلشفاق من العذاب أنسب اختٌار ههنا. 

وال شك أن الذٌن ٌصدقون بٌوم الدٌن، وٌخشون عذاب ربهم مستثنون معافون من صفة الهلع. فالتصدٌق 

بٌوم الدٌن مدعاة للطمؤنٌنة واألمن فً النفوس، فهو ٌصبر إذا مسه الشر احتساباًّ ألجر مما فقد أو مما ابتلً 

 وإذا مسه الخٌر، ال ٌمنع، ألن ّللا سٌعطٌه أضعاف ما ٌعطً. به، 

ثم قال بعد ذلك: )والذٌن هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أٌمانهم فإنهم غٌر ملومٌن فمن 

 ابتغى وراء ذلك فؤولئك هم العادون( 

 وقد مر تفسٌر ذلك فً آٌات سورة )المإمنون( فال حاجة إلى إعادة ما مر. 

غٌر أن الذي نقوله ههنا: إن هذه اآلٌات مرتبطة بما قبلها أجمل ارتباط وهً مع ما ذكر معها من األوصاف 

 منجاة من الهلع وعالج له. 

286



 

20 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

بر، فال ٌجزع إذا رأى ما ذلك أن الذي ٌصبر على شهوته وال ٌندفع وراء رغبته ٌعود نفسه على الص

 ٌستثٌر ثم ال ٌهلث وراءها حتى ٌهتبل هذه الفرصة للتلذذ بها. 

هذا من ناحٌة، ومن ناحٌة ثانٌة إن حفظ الفروج وعدم إرسالها إال على مستحقٌها، أولى من حفظ المال 

 وكنزه ومنع مستحقه منه. 

 ثم قال: )والذٌن هم ألمانتهم وعهدهم راعون( 

 آٌات سورة )المإمنون(  وقد مر ذلك فً

وهذا عالج للهلع أٌضاًّ، ذلك أن األمانة والعهد ربما ٌلحقان بالمإتمن ضرراًّ من سلطة أو متنفذ، ذلك ألن 

صاحب األمانة قد ٌكون مطلوباًّ لهما فالمإتمن كؤنه ٌعٌنه على ما هو علٌه أو لغٌر ذلك من األسباب وقد 

ً بالعهد وٌإدي األمانة موطناًّ نفسه على الصبر على ما سٌحٌق به ٌفوتان علٌه خٌراًّ كبٌراًّ، وهو مع ذلك ٌف

 محتسباًّ أجر ما ٌفوته من الخٌر العاجل عند ّللا وال شك أنة هذا مما ٌكسر الهلع وٌضعفه وٌعافً منه. 

 ثم قال: )والذٌن هم بشهاداتهم قائمون( 

ً إقامتها إحٌاء الحقوق وتصحٌحها وفً "والشهادة من حملة األمانات وخصها من بٌنها، إبانة لفضلها ألن ف

 . زٌها تضٌٌعها وإبطالها"

ٌكتمونها والقٌام بالشهادة معناه: إقامتها على "ومن كانت علٌه من قرٌب أو بعٌد، أو رفٌع أو وضٌع، وال 

 وال ٌخفون ما علموه منها.  وال ٌغٌرونها"

 . واإلتٌان بها مجموعة إشارة "إلى اختالف الشهادات وكثرة ضروبها، فحسن الجمع من جهة االختالف"

والقٌام بالشهادات من أنفع األشٌاء فً عالج الهلع ٌشقه، ذلك أن القٌام بالشهادة، قد ٌعرض صاحبها لؤلذى 

ام بها توطٌن للنفس على والنٌل منه أو قد ٌفوت علٌه فرصة من فرص الخٌر المادي، والنفع العاجل، فالقٌ

 استقبال الشر والصبر علٌه، وتوطٌن لها على السماح بالخٌر، وبذله وعدم منعه. 

 ثم قال بعد ذلك: )والذٌن هم على صالتهم ٌحافظون( 

فختم بالمحافظة على الصالة، كما افتتح بالدوام علٌها، وهذا نظٌر ما جاء فً سورة )المإمنون( منن االفتتاح 

 لختم بها. بالصالة وا

 ، والمحافظة على الصالة غٌر الدوام علٌها: "فإن معنى الدوام هو أن ال ٌنشغل عنها بشًء من الشواغل"

  وأن ٌنهمك بها وتواظب على أدائها.

 أما المحافظة علٌها فتعنً مراعاة شرائطها وإكمال فرائضها وسننها وأذكارها، كما سلف بٌان ذلك. 

وارتباط هذه اآلٌة بما قبلها واضح فهً مرتبطة بقوله: )وجمع فؤوعى( ذلك أن القصد من جعل المال فً 

 وعاء، هو المحافظة علٌه والصالة أدعى وأولى بالمحافظة علٌها.
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الهلع أٌضاًّ ذلك أنها عالج لهذه الصفة المستهجنة بشقٌها فالمحافظة على الصالة فً مختلف ومرتبطة بصفة 

األوقات وتباٌن األزمان فً أوقات الرخاء والشدة، والعسر والٌسر، والمرض والعافٌة، والشر، والخٌر من 

ل تعالى: )وأمر أهلك المنجٌات من هذه الصفة، ذلك أن المحافظة علٌها تحتاج إلى الصبر الطوٌل، لذلك قا

بالصالة واصطبر علٌها( ]طه[، وتحتاج إلى البذل والسماح بالخٌر، وقد وصف ّللا تعالى رجاالًّ من 

المإمنٌن بقوله: )رجال ال تلهٌهم تجارة وال بٌع عن ذكر ّللا وإقام الصالة( ]النور[. فالصالة إذا حضرت 

 ال الربح فً جنب الصالة. أهم من التجارة والبٌع، فهم ٌفرطون بالصفقات واحتم

إن الصفات المذكورة أنفع عالج لصفة الهلع المقٌت، وإن القائمٌن بهذه الصفات إنما هم ناجون منها 

 مستثنون من أهلها معافون من بلواها.

 ثم قال بعد ذلك: )أولئك فً جنات مكرمون(. 

ٌن ٌرثون الفردوس هم فٌها خالدون( وقد تقول: ولماذا قال فً آٌات )المإمنون(: )أولئك هم الوارثون الذ

 وقال ههنا: )أولئك فً جنات مكرمون( 

فذكر هناك أنهم ٌرثون الفردوس، والفردوس أعلى الجنة وربوتها، وأفضلها، ومنه تتفجر أنهار الجنة. وثم 

هم فٌها ذكر أنهم فٌها خالدون فً حٌن قال هنا أنهم فً جنات، ولم ٌقل أنهم فً أعلى الجنان، كما لم ٌقل أن

 خالدون كما قال فً األولٌن. 

 ونظرة إلى ما فً النصٌن توضح سبب ذلك. 

إن آٌات سورة )المإمنون( فً ذكر فالح المإمنٌن وآٌات سورة المعارج فً ذكر المعافٌن من الهلع وقد 

 جعل كل صفة فً مواطنها. 

 ن على وجه العموم. ـ فقد قال فً سورة )المإمنون(: )قد أفلح المإمنون( فذكر صفة اإلٌمأ

وقال فً آٌة )المعارج(: )والذٌن ٌصدقون بٌوم الدٌن( فذكر ركناًّ من أركان اإلٌمان، وهو التصدٌق بٌوم 

 الدٌن وثمة فرق بٌن الحالٌن.

جاء فً )روح المعانً( فً قوله: )قد أفلح المإمنون( "والمراد بالمإمنٌن قٌل: إما المصدقون بما علم 

 من التوحٌد والنبوة، والحشر الجسمانً والجزاء ونظائرها"rٌنا ضرورة أنه من دٌن نب

فذكر فً آٌة )المإمنون( المإمنٌن بٌوم الدٌن وغٌره، وذكر فً سورة المعارج التصدٌق بٌوم الدٌن. فما 

 ذكره فً سورة )المإمنون( أكمل 

 ـ قال فً آٌة )المإمنون(: )الذٌن هم فً صالتهم خاشعون(.ٕ

 ارج(: )والذٌن هم على صالتهم دائمون( وقال فً آٌة )المع
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والخشوع أعم من الدوام ذلك أنه ٌشمل الدوام على الصالة، وزٌادة فهو روح الصالة، وهو من أفعال القلوب 

والجوارح من تدبر وخضوع وتذلل وسكون وإلباد بصر وعدم التفات. والخاشع دائم على صالته منهمك 

 فٌها حتى ٌنتهً. 

)المإمنون(: )والذٌن هم عن اللغو معرضون( وهو كل باطل من كالم وفعل وما توجب المروءة ـ قال فً ٖ

 إطراحه كما ذكرنا.

 ولم ٌذكر مثل ذلك فً سورة المعارج، فهذه صفة فضل لم ترد فً المعارج. 

 ـ قال فً )المإمنون(: )والذٌن هم للزكاة فاعلون( ٗ

 هم حق معلوم للسائل والمحروم( وقال فً سورة )المعارج(: )والذٌن فً أموال

وما فً سورة )المإمنون( أعم وأشمل غذ الزكاة تشمل العبادة المالٌة كما تشكل طهارة النفس فهً أعلى مما 

ُ للسائل والمحروم. أما الزكاة فإنها  فً المعارج وأكمل فإنه ذكر فً المعارج أنهم ٌجعلون فً أموالهم حقا

ئل والمحروم فقط، هذا عالوة على ما فٌها من طهارة النفس وتزكٌتها كما تشمل أصنافاًّ ثمانٌة ولٌس للسا

 سبق تقرٌره.

ـ قال فً سورتً )المإمنون( و )المعارج(: )والذٌن هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت ٘

 هدهم راعون(.أٌمانهم فغنهم غٌر ملومٌن فمن ابتغى وراء ذلك فؤولئك هو العادون واذلٌن هم ألماناتهم وع

 ـ قال فً آٌة المعارج: )والذٌن هم بشهادتهم قائمون( ٙ

ولم ٌذكر ذلك فً آٌات )المإمنون( ذلك أنه فً سٌاق المعاناة من الهلع وقد ذكرنا مناسبة ذلك وعالقته 

 بالنجاة منه. فاقتضى ذلك ذكره وتخصٌصه من بٌن األمانات. 

 ـ قال فً آالت )المإمنون(: )والذٌن هم على صالتهم ٌحافظون( بالجمع 7

 وقال فً )المعارج(: )والذٌن هم على صالتهم ٌحافظون( بإفراد الصالة. 

والصلوات أعم من الصالة واشمل والمحافظة على الصلوات أعلى من المحافظة على الصالة لما فٌها من 

   التعدد والفرائض والسنن.

ت الصفات فً آٌات سورة )المإمنون( أكمل وأعلى كان جزاإهم كذلك، فجعل لهم الفردوس ثم ذكر فما كان

أنهم خالدون فٌها، فً حٌن قال فً سورة )المعارج(: )أولئك فً جنات مكرمون( ولم ٌذكر أنهم فً 

 الفردوس، ولم ٌذكر الخلود، فانظر كٌف ناسب كل تعبٌر موطنه. 

المإمنون( المإمنٌن وهم المصدقون بٌوم الدٌن وزٌادة، وذكر الخشوع فً ثم انظر كٌف ذكر فً سورة )

الصالة، وهو الدوام علٌها وزٌادة، وذكر فعلهم للزكاة وهً العبادة المالٌة وزٌادة ومستحقوها هم السائل 

والمحروم وزٌادة، وذكر اإلعراض عن اللغو وهو زٌادة وذكر الصلوات وهً الصالة وزٌادة، ثم ذكر 

 دوس وهً الجنة وزٌادة فً الفضل والمرتبة، وذكر الخلود فٌها وهو واإلكرام وزٌادة. الفر
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 فانظر ما أجمل هذا التناسب والتناسق، فسبحان ّللا رب العالمٌن. 

 (:11-12آٌخ )

 سبيسائى(* ٌأتً انضس يع فعم يسّ ًيع انسمحخ ٌأتً انفعم أذلنب ، فًب انفسق ثني املسّ ًاإلذالخ يف انمسآٌ؟)د.فبضم ان

أوالًّ هذا التفرٌق غٌر دقٌق فالذوق والمس ٌؤتً للضر وغٌر الضر، الذوق هو إدراك الطعم والمّس هو أي 

ا  ُه الشَّرُّ َجُزوعًّ إتصال. أما كون المس ٌؤتً مع الشر فغٌر صحٌح ألن المس ٌؤتً مع الرحمة أٌضاًّ )إَِذا َمسَّ

ا )ٕٓ) ُر َمُنوعًّ ٌْ ُه اْلَخ ْمَسْسَك ٕٓٔلمعارج( )إِن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْإُهْم )( إٔ( َوإَِذا َمسَّ ٌَ ( آل عمران( )َوإِن 

ٍء َقُدٌٌر ) ًْ ٍر َفُهَو َعلَى ُكلِّ َش ٌْ ْمَسْسَك ِبَخ ٌَ ( األنعام( وكذلك اإلذاقة تؤتً 7ّٔللّاُ بُِضرٍّ َفالَ َكاِشَف لَُه إاِلَّ ُهَو َوإِن 

ْرِجُعوَن )مع العذاب ومع الرحمة )َولَُنِذٌَقنَّهُ  ٌَ ( السجدة( ْٕٔم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكَبِر لََعلَُّهْم 

ا إَِذا أََذْقَنا اإْلِنَساَن ِمنَّا َرْحَمةًّ َفِرَح ِبَها ) ا )3ٗ)َوإِنَّ ا َكِبٌرًّ نُكْم ُنِذْقُه َعَذابًّ ْظلِم مِّ ٌَ ( الفرقان( 9ٔ( الشورى( )َوَمن 

 د فً االستعمال.لٌس هنالك تقٌٌ

 (:18آٌخ )

(( يب انفسق ثني دائًٌٌ ً 84(( )ًَانَّرٌٍَِ ىُىْ عَهَى صَهَبتِيِىْ ٌُحَبفِظٌٌَُ )18*يف سٌزح املعبزج )انَّرٌٍَِ ىُىْ عَهَى صَهَبتِيِىْ دَائًٌٌَُِ )

 حيبفظٌٌ؟ ًكٍف ٌَفك ثٍنيًب؟)د.فبضم انسبيسائى(

لٌس هناك تعارض حتى نوفق بٌنهما وإنما لكل واحدة مدلول. الدوام ٌعنً المواظبة علٌها ال ٌشغلهم عنها 

شاغل إذا صلّوا لم ٌلتفتوا عن ٌمٌن وشمال ٌعنً هم ٌنهمكون فٌها حتى تنتهً، ٌداوم فً الصالة ٌعنً 

فظون على أوقاتها ٌراعون أوقاتها ٌنهمك فٌها فقط وال ٌتلفت وال ٌنشغل عنها هذه دائمون. أما ٌحافظون ٌحا

وإسباغ الوضوء وإقامة أركانها وٌحفظونها من اإلحباط باقتراف اآلثام ألنه إذا اقترف المآثم ٌحبط عمله إذن 

ٌحافظ علٌها وٌبقٌها لكٌال ٌحبط عمله، ٌحافظون فً مواعٌدها ودائمون منهمكون فٌها ال ٌنشغلون بغٌرها، 

 عنها.  الدٌمومة هنا ٌعنً ال ٌنشغل

  

 الىصبيب العمليت:

 . اصعدي إلى هللا بامتثال أوامره واجتناب نواهٌه 

 . ال ٌرتفع إلى هللا إال الشرٌف العمل الصالح الكلم الطٌب* 

 . إثبات العلو هلل سبحانه وتعالى* 

290



 

24 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

  أرواح اْلبرار تعرج إلى هللا فٌإذن لها من سماء إلى سماء حتى تنتهً إلى السماء التً فٌها هللا*

عز وجل فتحًٌ ربها وتسلم علٌه وتحظى بقربه وتبتهج بالدنو منه وٌحصل لها منه الثناء واإلكرام 

 والبر واإلعظام .

  تعرج أرواح الكفار فإذا وصلت إلى السماء إستئذنت فلم ٌإذن لها وأعٌدت إلى اْلرض* 

 . ًالصبر الجمٌل هو من غٌر تشك* 

 . من أراد هذه المنزلة فال ٌتشكى* 

 عن الحق وعن آٌات هللا ٌتواله الشٌطان فالحذر من ذلك . من أعرض 

 . الحذر من جمع المال وعدم إخراج زكاته والنفقات الواجبه والمستحبة* 

 . اشكري هللا على نعمه بالطاعات* 

 . من صفات اإلنسان أنه ٌمنع فً السراء وٌجزع فً الضراء* 

  فانفقوا مما خولهم هللا وإذا مسهم الشر صبروا *مدح هللا المصلٌن إذا مسهم الخٌر شكروا هللا

 واحتسبوا .

 . اٌضا مدح هللا المداومٌن على الصالة بشروطها ومكمالتها* 

  جاء فً الصحٌح عن عائشة رضً هللا عنها عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم )احب اْلعمال إلى*

الرسول صلى هللا علٌه وسلم إذا هللا أدومها وإن قل ( وفً لفظ )ما دام علٌه صاحبه ( قالت : كان 

 عمل عمال داوم علٌه وفً لفظ أثبته .

 . الحذر من التساهل بالصالة* 

  مدح هللا عبادة بؤنهم لفروجهم حافظون فال ٌطإون بها وطؤ محرما من زنا أو لواط أو وطؤ فً دبر*

ت لفعل الفاحشة وٌحفظونها من النظر إلٌها او مسها ممن ال ٌجوز له ذلك وٌتركون وسائل المحرما

. 

 . فؤلئك هم العادون ( استنبط العلماء من هذه اآلٌه تحرٌم العادة السرٌة وكذلك نكاح المتعة(* 

 .    ..... أي تكلٌف هو أمانة كالعبادات حقوق الناس* 

 . خطر الغفلة عن اآلخرة* 

 

 :مع خىاتيمهب المعبرج سىرةتىبسب فىاتح 

َس لَُه َدافٌِع ٔالذي لٌس له دافع )َسؤََل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع )السورة السبعون ذكر العذاب الواقع  ٌْ ( لِْلَكاِفرٌَن لَ

ِ ِذي اْلَمَعاِرِج )ٕ) ْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسٌَن أَْلَف ٖ( ِمَن ّللاَّ ٌَ ِه ِفً  ٌْ وُح إِلَ (( ثم ذكر الٌوم )َتْعُرُج اْلَماَلِئَكُة َوالرُّ

ا َجِمٌالًّ )( َفاْصِبْر َصبْ َٗسَنٍة ) ا )٘رًّ َرْوَنُه َبِعٌدًّ ٌَ ُهْم  ا )ٙ( إِنَّ (( وختم السورة أٌضاًّ بذكر ذلك 7( َوَنَراهُ َقِرٌبًّ

ٌُوَعُدوَن ) ْوَمُهُم الَِّذي  ٌَ ٌُاَلقُوا  ْلَعُبوا َحتَّى  ٌَ ُخوُضوا َو ٌَ ا ٕٗالٌوم )َفَذْرُهْم  ْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث ِسَراعًّ ٌَ ْوَم  ٌَ  )

ُهْم إِ  ٌُوِفُضوَن )َكؤَنَّ ٌُوَعُدوَن )ٖٗلَى ُنُصٍب  ْوُم الَِّذي َكاُنوا  ٌَ (( فً ٗٗ( َخاِشَعةًّ أَْبَصاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلٌَّة َذلَِك اْل

ْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسٌَن أَْلَف َسَنٍة ) ٌَ ا َجِمٌالًّ ٗاألول ذكر الٌوم هذا وفً اآلخر ذكر حالهم.)ِفً  ( َفاْصبِْر َصْبرًّ

ا )( إِ ٘) َرْوَنُه َبِعٌدًّ ٌَ ُهْم  ا )ٙنَّ ْخُرُجوَن 7( َوَنَراهُ َقِرٌبًّ ٌَ ْوَم  ٌَ (( هذا ٌوم القٌامة ثم ذكر هذا الٌوم فً آخر السورة )
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ٌُوِفُضوَن ) ُهْم إِلَى ُنُصٍب  ا َكؤَنَّ ْوُم الَّ ِٖٗمَن اأْلَْجَداِث ِسَراعًّ ٌَ ِذي َكاُنوا ( َخاِشَعةًّ أَْبَصاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلٌَّة َذلَِك اْل

  (( الُنُصب ٌعنً األصنام.ٌُٗٗوَعُدوَن )

   

 

  عٞسح أُؼبسط ٜٗب٣خ   
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة نوح ::
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 وىح ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

  ٌُذكر لها اسٌم آخر.قال الفٌروز  آبادي: )سمٌت سورة نوح لذكره فً مفتتحها ومختتمها(، ولم 

 .سورة مكٌة 

  ،محور السورة: تناولت سورة نوح قضٌة تعد أهم القضاٌا التً أرسل من أجلها الرسل علٌهم السالم

س واآلفاق...، وهً اإلٌمان باهلل تعالى وإفراده بالعبادة، باالستدالل بكمال قدرته جل جالله فً األنف

 ثم بٌنت موقؾ قوم نوح علٌه السالم من هذه القضٌة.

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

اختتمت سورة المعارج بالتؤكٌد على ٌوم البعث وأن المشركٌن سٌلقونه، والذلة تؽشاهم، ثم افتتحت سورة    

جالله وهو نوح علٌه السالم، وهذا الرسول منهم كما أن نوح بمثال من األمم السابقة: رسول أرسله هللا جل 

محمداً صلى هللا علٌه وسلم من قرٌش، وظٌفته اإلنذار ال اإلتٌان بالعذاب، فما كان ٌنبؽً على المشركٌن أن 

ٌسؤلوا وقوع العذاب، وإذا كان السإال قد وقع، فلٌنصتوا إلى خبر األمم السابقة، فإن فً قصصهم عبراً، 

هذه االفتتاحٌة النفوس متشوقة لمعرفة ما حصل من هإالء، وماذا كان جزاإهم... وخاصة أن  وبذا تجعل

 االفتتاحٌة نصت على العذاب ولم تحدد. هل هو العذاب الدنٌوي، أو األخروي، أو االثنان معاً؟.

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

  بالبعث بٌن المإمنٌن والمنكرٌن، فقد جاء الحدٌث فً لما كان محور سورة المعارج هو اإلٌمان

سورة نوح عن الفرٌق الذي أنكر ٌوم البعث، وأصر على ذلك واستكبر، فكانت السورة تعرض 

نماذج من سلوكٌات هذا الفرٌق التً ال تبعد كثٌراً عن تصرفات المنكرٌن فً كل زمان ومكان، 

بالرسول صلى هللا علٌه وسلم، وبعد ذلك ذكرت ومنهم مشركو قرٌش، الذٌن استهزإوا بالبعث، و

السورة عقاب قوم نوح علٌه السالم فً الدنٌا واآلخرة، تعرٌضاً بالمشركٌن، علهم ٌرتدعون، 

 وٌؤخذون العبرة من هذه السورة.

 " ا َفٲْصِبرْ  ورد فً سورة المعارج قوله تعالى ْلَعُبوا   ٌَُخوُضوا   َفَذْرُهمْ  " وقوله تعالى " َجِمٌاًل  َصْبًرًۭ ٌَ  َو

" وفً سورة نوح ذكر مثال لألنبٌاء الذٌن صبروا وهو نوح علٌه السالم، وتكرر دعائه لقومه إلى 

اإلٌمان، وخص من خبره حاله فً طول مدة التذكار والدعاء؛ ألن المقصود فً الموضع تسلٌة 

اء نوح مع قومه النبً صلى هللا علٌه وسلم، ولٌتؤسى به فً الصبر والرفق والدعاء، فقد دام دع

أدوم من مدتك، ومع ذلك فلم ٌزدهم إال فرارا. كما أن فً هذه القصة عقب بٌان موقؾ قرٌش فً 

سورة المعارج تسلٌة للنبً صلى هللا علٌه وسلم وللمإمنٌن، فال ٌنبؽً أن ٌؽتر أحد بكثرة العدد، 
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نصر فً الدنٌا كانا لمن آمن فقوم نوح علٌه السالم، ما آمن منهم إال قلٌل، ومع ذلك فإن الؽلبة وال

 منهم.

  أقسم هللا تعالى فً سورة المعارج على أنه جل جالله قادر أن ٌبدل خٌراً من المشركٌن، وكانوا قد

سخروا من المإمنٌن، وكذبوا بما وعدوا به من العذاب، وفً السورة التً معنا ذكر قصة نوح علٌه 

كٌن، فؤخذهم هللا تعالى أخذ استئصال، حتى إنه لم السالم وقومه معه، وكانوا أشد تمرداً من المشر

ٌبِق لهم نسالً على وجه األرض، وكانوا عباد أصنام كمشركً مكة، فحذر تعالى قرٌشاً أن ٌصٌبهم 

 عذاب ٌستؤصلهم إن لم ٌإمنوا.

  عالجت سورة المعارج قضٌة البعث، ولكنها لم تذكر أدلة تفصٌلٌة علٌه، وقد تولت سورة نوح

ا من خالل إثبات قدرة هللا تعالى بدءاً من قوله تعالى "تفصٌل ذلك  ا هلِلَِّ  َتْرُجونَ  اَل  لَُكمْ  مَّ ﴾ ٣١﴿ َوَقاًرًۭ

ؾَ  َتَرْوا   أَلَمْ ﴾ ٣١﴿ أَْطَواًرا َخلََقُكمْ  َوَقدْ  ٌْ ُ  َخلَقَ  َك وَ  َسْبعَ  ٱهللَّ ـٰ ا ٍت   َٰسَم  ٌُِعٌُدُكمْ  ُثمَّ  " إلى قوله تعالى " ِطَباًقًۭ

ٌُْخرِ  ِفٌَها ا  ُجُكمْ َو  ".إِْخَراًجًۭ

 " اۖ   َكَلَّ  ذكرت سورة المعارج فً معرض الرد على المشركٌن وتكبرهم ُهم إِنَّ ـٰ ا َخلَْقَن مَّ ْعلَُموَن  مِّ ٌَ

"، فً االستدالل على قدرة هللا، وهو على  أَْطَواًرا َخلََقُكمْ  َوَقدْ  "، وفً سورة نوح ذكر قوله تعالى "

 سورة المعارج.وجازته أكثر تفصٌالً مما فً 
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 محبور السىرة:
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نـــــــوحسورة   

 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 ( مقدمة السورة، وفٌها تؤكٌد أن هللا تعالى العظٌم هو الذي أرسل نوحاً علٌه السالم إلى ٣آٌة )

ما هم علٌه من قومه؛ لٌنبههم إلى ما ٌنتظرهم من عذاب ألٌم فً الدنٌا واآلخرة إ، هم استمروا على 

 ضالل.

 ( نوح علٌه السالم ٌدعو قومه. ال ٌخفى االرتباط بٌن هذا المقطع ومقدمة السورة، 02 – ٣اآلٌات )

 فنوح علٌه السالم تلقى األمر الربانً بؤن ٌنذر قومه، فاستجاب من فوره، ثم أخذت نصائحه تتوالى.

 ( موقؾ الكافرٌن من الحق، ومآلهم. وهناك عدة مناسبات بٌن هذا المقطع 02 – 0٣اآلٌات )

 وسابقه:

  لما عرض نوح علٌه السالم دعوته بطرق متعددة وبؤسالٌب متنوعة، تشوفت النفوس لمعرفة نتٌجة

هذه الدعوة، هل قبل قومه أم ال؟ فلقد اتبع نوح علٌه السالم مع قومه أسلوب الترؼٌب والترهٌب 

بنعم هللا وفلت أنظارهم للتؤمل فً كٌفٌة خلقهم وخلق السماوات واألرض، ٌتساءل المرء  وذكرهم

بعد هذا كله، ثم ماذا؟ وإذا بالجواب ٌؤتً على لسان الداعٌة إلى الحق نوح علٌه السالم، الذي 

بِّ  ُنوٌحًۭ  َقالَ  دعاهم إلى طاعته "  ".َعَصْونِى  إِنَُّهمْ  رَّ

 مه إذا هم استؽفروا هللا القوي الرزاق، فإنه سٌمددهم بؤموال وبنٌن، لقد وعد نوح علٌه السالم قو

فرفضوا هذا العرض، وأعرضوا، واتبعوا بذلة ومهانة أصحاب المال واألوالد، ولو تعلقوا بالعزٌز 

 ألعزهم هللا.

  فً مقابل دعوة نوح علٌه السالم وإصراره على تبلٌػ أمر هللا لكل أحد، وفً كل وقت، وبؤسالٌب

 ددة، خاؾ المأل أن ٌإثر نوح علٌه السالم فً أتباعهم، فتواصوا على التمسك بآلهتهم.متع

  ،ولما ُذكر فً المقطع األول إصرار قوم نوح علٌه السالم على العصٌان، واستكبارهم على الطاعة

ا أُورد هنا جزاإهم " مَّ ِتِهمْ  مِّ ـٰ ـََٔ ٌٓ ا  َفؤُْدِخلُوا   أُْؼِرقُوا   َخِط  ".َناًرًۭ

 ( الخاتمة. أرسل هللا تعالى نوحاً علٌه السالم لٌنذر قومه، وقد بلؽهم الرسالة، ببٌان 02اآلٌة )

واضح، فكان ردهم إصراراً على الكفر، واستكباراً عن قبول دعوة الحق، ومكث فٌهم علٌه السالم 

كان منه ألؾ سنة إال خمسٌن عاماً ، ٌإمل هداٌتهم، فكانا ٌتواصون فٌما بٌنهم على عدم اتباعه، فما 

بره ربه جل جالله أنه لن ٌإمن من قومه إال من قد آمن، إال أن دعا ربه أن ×علٌه السالم وقد أ

ٌهلك جمٌع الكافرٌن. بعد هذا جاءت الخاتمة تحمل دعاءه علٌه السالم بؤن ٌؽفر هللا تعالى له، بقلب 

الحق الذي أرسل به، ثم  المإمن الٌقظ؛ خشٌة أن ٌكون قد قصر فً البالغ، أو توانى فً الدعوة إلى

دعا لوالدٌه، ولمن دخل بٌته مإمناً، وللمإمنٌن والمإمنات، لبٌان أن هإالء، هم الذٌن ٌستحقون 

المؽفرة؛ ألنهم أتوا بؤسبابها، أما الذٌن استكبروا عنها حٌن طلبت منهم، فلٌس لهم إال أن ٌزدادوا 

 خساراً.
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 :التمهيد

ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب ػٍّب ٚ٘ذٜ ؾّذهلل ٚاٌظالح اٌ  ثغُ هللا

 ٚرمٝ..

 اٌٍُٙ اسصلٕب اٌجشوخ ٚاإلخالص ٚاسصلٕب ثشوخ اٌمشآْ ٚاٌؼًّ ثٗ.

ػٓ اثٓ عش٠ظ لبي: لٍذ ٌؼطبء : أ اعزغفش ٌٍّإ١ِٕٓ ٚاٌّإِٕبد ؟ لبي:ٔؼُ ،لذ أِش إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

رٌه اٌٛاعت ػٍٝ إٌبط لبي هللا رؼبٌٝ ٌٕج١ٗ ِؾّذ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ )اعزغفش ٌزٔجه ٌٍّٚإ١ِٕٓ  ثزٌه ،فاْ

 ٚاٌّإِٕبد (.

 ٠مٛي اثٓ اٌم١ُ فٟ ِفزبػ داس اٌغؼبدح:

)ٚاٌغ١ّغ ِشزشوْٛ فٟ اٌؾبعخ ثً فٟ اٌؼشٚسح ئٌٝ ِغفشح هللا ٚػفٖٛ ٚسؽّزٗ ،فىّب ٠ؾت أٞ ِغٍُ أْ 

١شح: سة اغفش ٌٟ ٌٚٛاٌذٞ ٠غزغفش ٌٗ أخٖٛ اٌّغٍُ وزٌ ِ٘غِّ ه ٘ٛ أ٠ؼب ٠ٕجغٟ أْ ٠غزغفش ألخ١ٗ اٌّغٍُ ،ف١ظ١ش 

ٌٍّٚغ١ٍّٓ ٚاٌّغٍّبد ٚاٌّإ١ِٕٓ ٚاٌّإِٕبد ،ٚلذ وبْ ثؼغ اٌغٍف ٠غزؾت ٌىً أؽذ أْ ٠ذاَٚ ػٍٝ ٘زا 

ًّ ثٗ  اٌذػبء وً ٠َٛ عجؼ١ٓ ِشح ف١غؼً ِٕٗ ٚسدا ال ٠خ

فؼال ػظ١ّب ال أؽفظٗ ،ٚسثّب وبْ ِٓ عٍّخ أٚسادٖ اٌزٟ ال  ٠زوشٖ ٚروش ف١ٗ–أٞ اثٓ ر١ّ١خ –ٚعّؼذ ش١خٕب 

ًّ ثٙب ،ٚعّؼزٗ ٠مٛي: ئْ عؼٍٗ ث١ٓ اٌغغذر١ٓ عبئض ،فارا شٙذ اٌؼجذ أْ ئخٛأٗ ِظبثْٛ ثّضً ِب أط١ت ثٗ  ٠خ

،ِؾزبعْٛ ئٌٝ ِب ٘ٛ ِؾزبط ئ١ٌٗ ٌُ ٠ّزٕغ ِٓ ِغبػذرُٙ ئال ٌفشؽ عٍٙٗ ثّغفشح هللا ٚفؼٍٗ ،ٚؽم١ك ثٙزا أْ ال 

 بػذ فاْ اٌغضاء ِٓ عٕظ اٌؼًّ. أزٙٝ.٠غ

 ٚأؽبد٠ش فؼً االعزغفبس ٌٍّإ١ِٕٓ ٚاٌّإِٕبد وٍٙب ػؼ١فخ ٌُٚ ٠ضجذ ِٕٙب شٟء .

ٌىٓ رؼؼ١ف األؽبد٠ش رؼؼ١ف ألْ رىْٛ ِٓ والَ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٌٚخظٛص األعٛس اٌّزوٛسح 

 . ف١ٙب ٚرٌه ال ٠ؼٕٟ ػذَ اعزؾجبة االعزغفبس ٌٍّإ١ِٕٓ ٚاٌّإِٕبد

 االعزغفبس ٌٍّإ١ِٕٓ ٚاٌّإِٕبد ِٓ دػبء اٌشعً ٚاألٔج١بء اٌىشاَ

 أِش هللا رؼبٌٝ ٔج١ٗ ِؾّذ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ )ٚاعزغفش ٌزٔجه ٌٍّٚإ١ِٕٓ ٚاٌّإِٕبد(

 ٚدػب ثٗ ئثشا١ُ٘ ػ١ٍٗ اٌغالَ فمبي)سثٕب اغفش ٌٟ ٌٍّٚإ١ِٕٓ ٚاٌّإِٕبد ٠َٛ ٠مَٛ اٌؾغبة(

 غفش ٌٟ ٌٚٛاٌذٞ ٌّٚٓ دخً ث١زٟ ِإِٕب ٌٍّٚإ١ِٕٓ ٚاٌّإِٕبد(ٚدػب ثٗ ٔٛػ ػ١ٍٗ اٌغالَ )سثٟ ا

ف١غزؾت ٌغ١ّغ اٌّغ١ٍّٓ اٌذػبء ثبٌّغفشح إلخٛأُٙ اٌّغ١ٍّٓ األؽ١بء ُِٕٙ ٚا١ٌّز١ٓ ،ٚال شه أْ اٌّالئىخ 

 عزإِٓ ػٍٝ دػبئٗ ٚع١أر١ٗ ِضً ِب دػب ثٗ.

 ثارْ هللا.آ٠برٕب ا١ٌَٛ عٕزذاسط دػبء ٔٛػ ػ١ٍٗ اٌغالَ فٟ رذاسعٕب ٌغٛسح ٔٛػ 

 

 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

 ٔٛػ؟ عٛسح ر١ّضد ثّبرا: ط

ٍَْٕب ئَِّٔب}  ِٗ  ئٌَِٝ ًُٔٛؽب أَْسَع ِِ ْٛ ْْ  لَ ِْٔزسْ  أَ هَ  أَ َِ ْٛ    { لَ

 ئٌٝ دػٛرٗ ٚرىشاس لِٛٗ، فٟ ٌجضٗ ٌطٛي ٚؽذ٘ب ٔٛػ لظخ عٜٛ اٌغٛسح ٘زٖ فٟ هللا ٠زوش ٌُ اٌغٛسح آخش ئٌٝ

 األ١ٌُ، هللا ػزاة ِٓ ٌُٙ ٚئٔزاسا ثُٙ، سؽّخ لِٛٗ، ئٌٝ أسعٍٗ أٔٗ رؼبٌٝ فأخجش اٌششن، ػٓ ١ٙٔٚٗ اٌزٛؽ١ذ،
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نـــــــوحسورة   

 اٌغالَ ػ١ٍٗ ٔٛػ فبِزضً عشِذ٠ب، ػزاثب ٠ٚؼزثُٙ أثذ٠ب، ٘الوب هللا ف١ٍٙىُٙ وفشُ٘، ػٍٝ اعزّشاسُ٘ ِٓ خٛفب

َِ  ٠َب }   : فمبي هللا، ألِش ٚاثزذس ٌزٌه، ْٛ ُْ  ئِِّٟٔ لَ ٓ   َِٔز٠ش   ٌَُى ج١ِ  ثٗ أٔزس ِب ٌزٛػ١ؾٗ ٚرٌه ث١ٕٙب، إٌزاسح ٚاػؼ  : أٞ  { ُِ

 ثٗ ٠أِشُ٘ ِب ثضثذح ٚأِشُ٘ فأخجشُ٘ شبف١ب، ث١بٔب رٌه ع١ّغ ث١ٓ إٌغبح، رؾظً شٟء  : ٚثأٞ ػٕٗ، أٔزس ِٚب

ِْ  }   : فمبي َ  اْػجُُذٚا أَ ارَّمُُٖٛ  هللاَّ   ٚٚعبئٍٗ، ٚؽشلٗ اٌششن ػٓ ٚاٌجؼذ ٚاٌؼجبدح، ثبٌزٛؽ١ذ رؼبٌٝ ثافشادٖ ٚرٌه  { َٚ

 اٌزٔٛة؟ ِغفشح أعجبة أػظُ ٘ٛ ِب: ط

ُْ  }  ثبٌضٛاة، ٚاٌفٛص اٌؼزاة، ِٓ إٌغبح ٌُٙ ؽظً رٔٛثُٙ غفش ٚئرا رٔٛثُٙ، غفش هللا ارمٛا ئرا فأُٙ َشُو ٠َُإخِّ َٚ 

ً   ئٌَِٝ ٝ أََع ًّّ َغ   [ اٌذ١ٔب فٟ اٌجمبء ]  ِمذس  : أٞ ِغّٝ أعً ئٌٝ اٌٙالن ػٕىُ ٠ٚذفغ اٌذاس، ٘زٖ فٟ ٠ّزؼىُ  : أٞ  { ُِ

َّْ  }   : لبي ٌٚٙزا ِٕٗ، ثذ ال اٌّٛد فاْ أثذا، اٌّزبع ١ٌٚظ ، [ ِؾذٚد ٚلذ ئٌٝ ]  ٚلذسٖ هللا ثمؼبء ًَ  ئِ ِ  أََع  َعبءَ  ئَِرا هللاَّ

شُ  اَل  ْٛ  ٠َُإخَّ ٌَ  ُْ ْٕزُ َْ  ُو ٛ ُّ  شبو١ب فمبي ألِشٖ، أمبدٚا ٚال ٌذػٛرٗ، ٠غ١جٛا فٍُ اٌؾك، ٚػبٔذرُ ثبهلل، وفشرُ ٌّب  { رَْؼٍَ

دُ  ئِِّٟٔ َسةِّ  }   : ٌشثٗ ْٛ ٟ َدَػ ِِ ْٛ ََٔٙبًسا ١ٌَْاًل  لَ َٚ  ُْ ُْ  فٍََ  فٍُ ٚئػشاػب، اٌؾك ػٓ ٔفٛسا  : أٞ  { فَِشاًسا ئاِلَّ  ُدَػبئِٟ ٠َِضْدُ٘

   . ثؼؼٗ أٚ اٌّمظٛد ع١ّغ ٠ؾظً أْ اٌذػٛح فبئذح ألْ فبئذح، ٌزٌه ٠جك

 لِٛٗ؟ ٌذػٛح اٌغالَ ػ١ٍٗ ٔٛػ اعزخذِٙب اٌزٟ األعب١ٌت ِب: ط

ئِِّٟٔ }  ب َٚ َّ ُْ  ُوٍَّ رُُٙ ْٛ  ِظٍؾزُٙ، ِؾغ ٘زا فىبْ ٌُٙ غفشد اعزغبثٛا فارا ٠غزغ١جٛا أْ ألعً  : أٞ  { ٌَُُٙ ٌِزَْغفِشَ  َدَػ

ُْ  َعَؼٍُٛا }  اٌؾك، ػٓ ٚٔفٛسا ثبؽٍُٙ، ػٍٝ رّبد٠ب ئال أثٛا ٌٚىُٕٙ ُِٙ فِٟ أََطبثَِؼُٙ  ٌُٙ ٠مٛي ِب عّبع ؽزس  { آَرأِ

ا }  اٌغالَ، ػ١ٍٗ ٔٛػ ٔج١ُٙ ْٛ اْعزَْغَش  ٌٗ، ٚثغؼب اٌؾك ػٓ ثؼذا ٠غشبُ٘ غطبء ثٙب رغطٛا أٞ  { ص١َِبثَُُٙ َٚ

ٚا }  أََطشُّ اْعزَْىجَُشٚا }  ٚششُ٘ وفشُ٘ ػٍٝ  { َٚ    . ثؼذ ٚخ١شُ٘ اصداد، فششُ٘  { اْعزِْىجَبًسا }  اٌؾك ػٍٝ  { َٚ

 {  َُّ ُْ  ئِِّٟٔ صُ رُُٙ ْٛ    . وٍُٙ ُِٕٙ ثّغّغ  : أٞ  { اِعَٙبسً  َدَػ

 {  َُّ ْٕذُ  ئِِّٟٔ صُ ُْ  أَْػٍَ أَْعَشْسدُ  ٌَُٙ َٚ  ُْ  ِٕٗ ٠ؾظً أْ ٠ظٓ ثبة ثىً ٚئر١بُٔٙ ٚٔظؼ، ؽشص ٘زا وً  { ئِْعَشاًسا ٌَُٙ

ٍْذُ  } ، اٌّمظٛد    . ِٕٙب هللا ٚاعزغفشٚا اٌزٔٛة، ِٓ ػ١ٍٗ أٔزُ ِب ارشوٛا  : أٞ  { َسثَُّىُ اْعزَْغفُِشٚا فَمُ

 {  ُ َْ  ئَِّٔٗ  ؽظٛي ِٓ ػ١ٍٙب ٠زشرت ِٚب اٌزٔٛة، ثّغفشح فشغجُٙ ٚاعزغفش، ربة ٌّٓ اٌّغفشح وض١ش  { َغفَّبًسا َوب

   . اٌؼمبة ٚأذفبع اٌضٛاة،

 االعزغفبس؟ وضشح ػٍٝ اٌّزشرجخ اٌفٛائذ ِبٟ٘: ط

ًِ  }   : فمبي اٌؼبعً، اٌذ١ٔب ثخ١ش أ٠ؼب، ٚسغجُٙ بءَ  ٠ُْشِع َّ ُْ  اٌغَّ ْذَساًسا َػ١ٍَُْى  اٌشؼبة ٠شٚٞ ِززبثؼب، ِطشا  : أٞ  { ِِ

   . ٚاٌؼجبد اٌجالد ٠ٚؾ١ٟ ٚاٌٛ٘بد،

 {  ُْ ِذْدُو ّْ ُ٠ اي   َٚ َٛ ِْ َ َٓ  ثِأ ث١َِٕ ًْ  }  ٚأٚالدوُ، اٌذ١ٔب ِٓ رطٍجْٛ ِب ثٙب رذسوْٛ اٌزٟ أِٛاٌىُ ٠ىضش  : أٞ  { َٚ ٠َْغَؼ َٚ  ُْ  ٌَُى

ًْ  َعَّٕبد   ٠َْغَؼ َٚ  ُْ َْٔٙبًسا ٌَُى    . ِٚطبٌجٙب اٌذ١ٔب ٌزاد ِٓ ٠ىْٛ ِب أثٍغ ِٓ ٚ٘زا  { أَ

ب }  َِ  ُْ َْ  اَل  ٌَُى ِ  رَْشُعٛ لَبًسا هلِلَّ    . لذس ػٕذوُ هلل ١ٌٚظ ػظّخ، هلل رخبفْٛ ال  : أٞ  { َٚ

 فٟ اٌغالَ ػ١ٍٗ ٔٛػ ثٙب اعزذي ٚاٌزٟ ٚؽذح ٌٍؼجبدح ٚاعزؾمبلٗ هللا ٚؽذا١ٔخ ػٍٝ اٌؼم١ٍخ األدٌخ ِبٟ٘: ط

 دػٛرٗ؟

لَذْ  }  َٚ  ُْ اًسا َخٍَمَُى َٛ  اٌز١١ّض، صُ اٌطف١ٌٛخ، عٓ فٟ صُ اٌشػبع، فٟ صُ األَ، ثطٓ فٟ خٍك، ثؼذ  [ ِٓ ]  خٍمب  : أٞ  { أَْؽ

 ٚاٌزٛؽ١ذ، ثبٌؼجبدح ٠فشد أْ ِزؼ١ٓ اٌجذ٠غ، ٚاٌزذث١ش ثبٌخٍك أفشد فبٌزٞ اٌخٍك ئ١ٌٗ ٚطً ِب آخش ئٌٝ اٌشجبة، صُ

 ثؼذ ٠ؼ١ذُ٘ أْ ػٍٝ لبدس اٌؼذَ ِٓ أٔشأُ٘ اٌزٞ ٚأْ ثبٌّؼبد، اإللشاس ػٍٝ ٌُٙ رٕج١ٗ خٍمُٙ اثزذاء روش ٚفٟ

   . ِٛرُٙ

ُْ  }   : فمبي إٌبط، خٍك ِٓ أوجش ٟ٘ اٌزٟ اٌغّبٚاد ثخٍك ػ١ٍُٙ أ٠ؼب ٚاعزذي ا أٌََ ْٚ ُ  َخٍَكَ  َو١ْفَ  رََش  َعْجغَ  هللاَّ

اد   َٚ ب َّ    . األخشٜ فٛق عّبء وً  : أٞ  { ِؽجَبلًب َع
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 {  ًَ َعَؼ شَ  َٚ َّ ٌْمَ َّٓ  ا ِٙ ًَ  }  األسع ألً٘  { ًُٔٛسا ف١ِ َعَؼ ظَ  َٚ ّْ    .   { ِعَشاًعب اٌشَّ

 ئؽغبٔٗ، ٚعؼخ سؽّزٗ ػٍٝ اٌذاٌخ ٚاٌمّش اٌشّظ فٟ إٌّبفغ ٚوضشح األش١بء، ٘زٖ خٍك ػظُ ػٍٝ رٕج١ٗ فف١ٗ

   . ٠ٚشعٝ ٠ٚخبف ٠ٚؼجذ ٠ٚؾت ٠ؼظُ أْ ٠غزؾك اٌشؽ١ُ، فبٌؼظ١ُ

 {  ُ هللاَّ َٚ  ُْ ْٔجَزَُى َٓ  أَ    . طٍجٗ فٟ ٚأٔزُ آدَ أثبوُ خٍك ؽ١ٓ  { َٔجَبرًب اأْلَْسعِ  ِِ

 {  َُّ ُْ  صُ ُْ  }  اٌّٛد ػٕذ  { ف١َِٙب ٠ُِؼ١ُذُو ٠ُْخِشُعُى    . ٚإٌشٛس ٚاٌّٛد اٌؾ١بح ٠ٍّه اٌزٞ فٙٛ ٚإٌشٛس، ٌٍجؼش  { ئِْخَشاًعب َٚ

 {  ُ هللاَّ َٚ  ًَ ُُ  َعَؼ    . ثٙب ٌالٔزفبع ١ِٙأح ِجغٛؽخ  : أٞ  { ثَِغبؽًب اأْلَْسعَ  ٌَُى

َْٕٙب ٌِزَْغٍُُىٛا }   ٚاٌجٕبء، ٚصسػٙب، ٚغشعٙب ؽشصٙب أِىُٕٙ ٚال ثً رٌه، أِىٓ ٌّب ثغطٙب، أٔٗ فٍٛال  { فَِغبًعب ُعجاًُل  ِِ

   . ظٙش٘ب ػٍٝ ٚاٌغىْٛ

 دػٛرٗ؟ ػٓ لِٛٗ ئػشاع اٌغالَ ػ١ٍٗ ٔٛػ لبثً و١ف: ط

   . أفبد ٚال ف١ُٙ ٔغغ ِب ٚاٌززو١ش ٚاٌٛػع اٌىالَ ٘زا ئْ  : ٌشثٗ شبو١ب  { ُٔٛػ   لَبيَ  } 

 {  ُْ ُ َّٙ ِٟٔ ئِٔ ْٛ ارَّجَُؼٛا }  ثٗ أِشرُٙ ف١ّب  { َػَظ َٚ  ْٓ َِ  ُْ بٌُُٗ  ٠َِضْدُٖ  ٌَ ٌَُذُٖ  َِ َٚ  إٌبطؼ اٌشعٛي ػظٛا  : أٞ  { َخَغبًسا ئاِلَّ  َٚ

 ٚرف٠ٛزب ٘الوب  : أٞ خغبسا ئال أٚالدُ٘ ٚال أِٛاٌُٙ رضدُ٘ ٌُ اٌز٠ٓ ٚاألششاف اٌّأل ٚارجؼٛا اٌخ١ش، ػٍٝ اٌذاي

   !  ؟ ٚأؽبػُٙ ٌُٙ أمبد ثّٓ فى١ف ٌألسثبػ

 ٔٛػ؟ لَٛ ػظ١بْ وبْ و١ف: ط

َىُشٚا }  َِ ْىًشا َٚ    . اٌؾك ِؼبٔذح فٟ ث١ٍغب وج١شا ِىشا  : أٞ  { ُوجَّبًسا َِ

لَبٌُٛا }  َّْ  اَل  }   : ٌٗ ِض١ٕ٠ٓ اٌششن ئٌٝ داػ١ٓ ٌُٙ  { َٚ  ِٓ ػ١ٍٗ ُ٘ ِب ػٍٝ اٌزؼظت ئٌٝ فذػُٛ٘  { آٌَِٙزَُىُ رََزُس

اَل  }   : فمبٌٛا آٌٙزُٙ ػ١ٕٛا صُ األلذِْٛ، آثبؤُ٘ ػ١ٍٗ ِب ٠ذػٛا ال ٚأْ اٌششن، َٚ  َّْ ا رََزُس ّدً اَل  َٚ اًػب َٚ َٛ اَل  ُع  ٠َُغٛسَ  َٚ

٠َُؼٛقَ  َْٔغًشا َٚ َٚ }   

 األعّبء؟ ثٙزٖ ٢ٌٙزُٙ رغ١ّزُٙ عجت ِب: ط

 ػٍٝ ثضػّّٙـ ـ ١ٌٕشطٛا طٛسُ٘ ٠ظٛسٚا أْ ٌمُِٛٙ اٌش١طبْ ص٠ٓ ِبرٛا ٌّب طبٌؾ١ٓ سعبي أعّبء ٚ٘زٖ

 ثُٙ، ٠ٚزٛعٍْٛ ٠ؼجذُٚٔٙ، أعالفىُ ئْ  : اٌش١طبْ ٌُٙ فمبي أٌٚئه غ١ش ٚعبء األِذ، ؽبي صُ سأٚ٘ب، ئرا اٌطبػخ

   .  ا٢ٌٙخ ٘زٖ ػجبدح ٠ذػٛا ال أْ ٌُٙ ٌٍزبثؼ١ٓ سؤعبؤُ٘ أٚطٝ ٌٚٙزا فؼجذُٚ٘، اٌّطش، ٠غمْٛ ٚثُٙ

 اٌمَٛ؟ ِٓ أرجبػُٙ أؽبػُٛ٘ ً٘: ط

لَذْ  }  اَل  }  اٌخٍك، ِٓ وض١شا ثذػٛرُٙ ٚاٌشؤعبء اٌىجبس أػً ٚلذ  : أٞ  { َوض١ًِشا أََػٍُّٛا َٚ َٓ  رَِضدِ  َٚ ١ ِّ   { َػاَلاًل  ئاِلَّ  اٌظَّبٌِ

  : أٞ ػالال ئال اٌشؤعبء ثذػٛح ٠ض٠ذْٚ ال ٌٚىٓ ِظٍؾخ، ٌىبْ ثؾك، ئ٠بُ٘ دػٛرٟ ػٕذ ػالٌُٙ وبْ ٌٛ  : أٞ

ب }   : فمبي ٚاألخش٠ٚخ، اٌذ٠ٛ١ٔخ ٚػمٛثزُٙ ػزاثُٙ هللا روش ٌٚٙزا ٌظالؽُٙ، ٚال ٌٕغبؽُٙ ِؾً ٠جك فٍُ َّّ ِِ 

 ُْ ِٙ  ٌٍٕبس ٚأسٚاؽُٙ اٌغشق فٟ أعغبدُ٘ فز٘جذ  { َٔبًسا فَأُْدِخٍُٛا }  ثُٙ أؽبؽ اٌزٞ ا١ٌُ فٟ  { أُْغِشلُٛا َخِط١ئَبرِ

 فشفؼٛا ِٚغجزٙب، ثشإِٙب ٠ٚخجشُ٘ ػٕٙب، ٠ٕزسُ٘ ٔٛػ ٔج١ُٙ أربُ٘ اٌزٟ خط١ئبرُٙ، ثغجت وٍٗ ٚ٘زا ٚاٌؾشق،

ُْ  }  إٌىبي، ثُٙ ؽً ؽزٝ لبي، ِب ُْ  ٠َِغُذٚا فٍََ ٌَُٙ  ْٓ ِِ  ِْ ِ  ُدٚ َْٔظبًسا هللاَّ  ٚال األِش، األِش ثُٙ ٔضي ؽ١ٓ ٠ٕظشُٚٔٙ  { أَ

  . ٚاٌمذس اٌمؼبء ٠ؼبسع ٠مذس أؽذ

  ٌّٚبرا؟ لِٛٗ ػٍٝ ٔٛػ دػب ثّبرا: ط

لَبيَ  }  َٓ  اأْلَْسعِ  َػٍَٝ رََزسْ  اَل  َسةِّ  ُٔٛػ   َٚ ِِ  َٓ ٌَْىبفِِش٠  رٌه فٟ اٌغجت ٚروش األسع، ٚعٗ ػٍٝ ٠ذٚس  { َد٠َّبًسا ا

ْْ  ئَِّٔهَ  }   : فمبي ُْ  ئِ ا رََزْسُ٘ اَل  ِػجَبَدنَ  ٠ُِؼٍُّٛ  ٚئّٔب ٌٚغ١شُ٘، ٌُٙ ِؾؼخ، ِفغذح ثمبؤُ٘  : أٞ  { َوفَّبًسا فَبِعًشا ئاِلَّ  ٠ٍَُِذٚا َٚ

 ال أػّبٌُٙ، ٔز١غخ ثزٌه ػٍُ ألخاللُٙ، ِٚضاٌٚزٗ ئ٠بُ٘، ِخبٌطزٗ وضشح ِغ ألٔٗ رٌه، اٌغالِـ ػ١ٍٗ ـ ٔٛػ لبي

   . اٌّإ١ِٕٓ ِٓ ِؼٗ ِٚٓ ٔٛؽب ٚٔغٝ أعّؼ١ٓ فأغشلُٙ ، دػٛرٗ اعزغبة هللا أْ عشَ
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نـــــــوحسورة   

 ٌُٙ؟ دػب ٚثّبرا اٌغالَ ػ١ٍٗ ٔٛػ اعزضٕٝ ِٓ: ط

َّٞ  ٌِٟ اْغفِشْ  َسةِّ  }  اٌَِذ َٛ ٌِ َٚ  ْٓ َّ ٌِ َٚ  ًَ َٟ  َدَخ ًٕب ث١َْزِ ِِ ْإ  اٌذػبء، ػُّ صُ ثشُ٘، ٚرمذ٠ُ ؽمُٙ ٌزأوذ اٌّزوٛس٠ٓ خض  { ُِ

َٓ  }   : فمبي ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٍْ ٌِ َٕبدِ  َٚ ِِ ْإ ُّ ٌْ ا اَل  َٚ َٓ  رَِضدِ  َٚ ١ ِّ   . ٚ٘الوب ٚدِبسا خغبسا  : أٞ  { رَجَبًسا ئاِلَّ  اٌظَّبٌِ

 

 

 بيبويت:لمسبث 

 (:3آيح )

 ( ٌّح(؟ )د.فاظو اىساٍشائى(3*ٍا دالىح اختالف صيغ األفعاه يف اآليح )أَُِ اعْثُذًُا اىيَّوَ ًَاتَّقٌُهُ ًَأَطِيعٌُُِ )

اعبدوا فعل أمر واتقوه فعل أمر وأطٌعون فعل أمر استخدم النون للمتكلم نون الوقاٌة تؤتً مع ٌاء المتكلم 

  وال تؤتً مع فعل األمر.فقط لتقً الفعل من الكسر 

 (:4آيح )

 *ٍا اىفشق تني يغفش ىنٌ ٍِ رٌّتنٌ ًيغفش ىنٌ رٌّتنٌ؟)د.فاظو اىساٍشائى(

)من( تبعٌضٌة، للتبعٌض أي بعضاً من ذنوبكم. بحسب السٌاق تغفر بعض الذنوب أو الذنوب جمٌعاً. لكن 

فً القرآن كله، أما )ٌغفر لكم  ة محمد هنالك أمر وهو أنه لم ٌرد فً القرآن )ٌغفر لكم ذنوبكم( إال فً أم

ْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكمْ ولغٌرهم. قال تعالى فً سورة الصف ) من ذنوبكم( فعاّمة ألمة محمد  ٌُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت  ٌَ َو

َبًة فًِ َجنَّاِت َعْدٍن َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظٌُم ) ٌِّ (( أما فً سورة نوح فقال 21َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َوَمَساِكَن َط

ْغفِْر لَُكم مِّن ُذُنوبُِكمْ تعالى ) َسّمًى ) ٌَ ْرُكْم إِلَى أََجٍل مُّ ٌَُإخِّ ض وبحسب المواقف، هل لو ((. إذن )من( للتبع3ٌَو

 أنفق أحدهم درهماً ٌكون كمن جّهز جٌشاً؟

 (:22آيح )

ىزه  *ٌٍظٌع ميَح قسٌسج عنذ اىعشب )فشخ ٍِ قسٌسج( ًميَح مُثاساً ًمسعنا أُ أتٌ هلة ًأتٌ جيو أّنشًا عيى اىشسٌه 

 مثرياً ٍِ املششمني أٍشه اىشسٌه  اىنيَاخ يف اىقشآُ أهنٌ مل يسَعٌا هبا ٍِ قثو ًىٌ أىو اىيغح ًًسدخ قصح أُ سجالً

تاجليٌس ثٌ أٍشه تاىنيٌض ثٌ تاجليٌس فقاه اىشجو اىنثري: )أتسخش ٍين يا قسٌسج اىعشب ًأّا سجو مثاساً( ىو ىزه اىقصح 
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صحيحح؟ فيو ميَح قسٌسج )فشخ ٍِ قسٌسج( ًمثاساً )ًٍنشًا ٍنشاً مثاساً( ميَاخ عشتيح ؟)د.فاظو 

 اىساٍشائى(

وكبار من الصفات العربٌة وقسم من اللغوٌٌن ٌجعلونها تدرج فعٌل فُعال فُّعال، كبٌر ُكبار  كلتاهما عربٌة

ُكّبار طوٌل طوال ُطّوال، حسن ُحسان ُحّسان ٌجعلها قٌاس تدرج، فعٌل فإذا بلغ الزٌادة فً الوصف تتحول 

تضعٌف )فُّعال( مثل رجل إلى فُعال وهً أبلغ من فعٌل عجٌب وُعجاب وإذا بلغ الزٌادة اقتضى التكثٌر وال

 قُّراء. إذن ُكّبار هً عند بعض اللغوٌٌن قٌاس ال سماع وقسم ٌقول هً سماع.

ربما نقرأ فً بعض القصص )أتستهزئ بً ٌا ابن قسورة العرب وأنا رجل كباراً فً قومً إن هذا لشًء 

 عجاب( فهل هذه الكلمات عربٌة؟

ل قُّراي أي رجل كثٌر القراءة مثل فُّعال فً الجمع، مكر قالوا هذه حبشٌة كبار هذه فً القٌاس عندنا رج

كباراً مكراً كبٌراً محبوكاً تماماً. وحتى فً العامٌة نقول رجل كباراً. وقسورة من )فعَول( قسر الفرٌسة قسراً 

 ونقول قسره إذن قسورة فعول موجودة فً اللغة. 

ات دخلت العربٌة قبل االسالم فلما دخلت فً هل فً القرآن كلمات غٌر عربٌة؟ هذا سإال قدٌم هنالك كلم

اللسان العربً أصبحت عربٌة باالستعمال. لكن ربما ٌكون األصل الذي انحدرت منه غٌر عربً وهذا فً 

كل اللغات ما ٌسمى بتقارب اللغة وهناك بحوث كثٌرة فً القدٌم والحدٌث فً هذا المجال. هذا ال ٌتعارض 

 ًٍّ بٌٍِن )مع قوله )ِبلَِساٍن َعَرِب ( الشعراء( بلسان عربً أي ٌتكلمون به ألن العرب كانت تستعمل هذه 294مُّ

 األلفاظ مثل أرائك وسندس فً حٌاتها ولم تكن هذه األلفاظ جدٌدة علٌها .

 (:23آيح )

ملارا رمشخ تعط أمساء  ((23يَغٌُثَ ًَيَعٌُقَ ًََّسْشًا ) تَزَسَُُّ ًَدًّا ًَىَا سٌَُاعًا ًَىَا )ًَقَاىٌُا ىَا تَزَسَُُّ آَىِيَتَنٌُْ ًَىَا *يف سٌسج ٌّح يف اآليح

 األصناً تاستخذاً ال ًتععيا تذًُ ال اىنافيح؟)د.حساً اىنعيَى(

فً سورة نوح، هو ذكر خمسة أصنام، خمسة معبودات إتصلت ال بثالثة منها ولم تتصل  12هً اآلٌة 

تً تحدثت فً األصنام نجد أنهم ٌقولون: ِود كان على باثنٌن لماذا؟ مسؤلة الفتة للنظر. لما ننظر فً الكتب ال

ا َواَل ُسَواًعا( الرجل والمرأة. ٌغوث  صورة رجل وسواع كان على صورة امرأة فهو قال )َواَل  َتَذُرنَّ َوّدً

وٌعوق ونسر على صورة حٌوانات: ٌغوث على صورة أسد، ٌعوق على صورة فرس ونسر على صورة 

ا َواَل ُسَواًعا( وجمعوا الثالثة األخرى  لما هو على صورة البشر)َواَل  النسر. فكؤنما أعطوا أهمٌة َتَذُرنَّ َوّدً

بنفً واحد. ما قال: ال تذرن وداً وال تذرن سواعاً، تفٌد درجة أدنى بعدم تكرار الفعل ثم جمع الثالثة بـ )ال( 

ُعوَق َوَنْسًرا( ألنها حٌوانات وهللا أعلم. ٌَ ٌَُغوَث َو  واحدة )َواَل 
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 (:22آيح )

ا تَزَسْ "يٌىذ املشء عيى اىفطشج فأتٌاه ييٌداّو أً ينصشاّو أً ميجساّو" ًيف أًاخش سٌسج ٌّح ملا دعا عيى قٌٍو قاه )ًَقَاهَ ٌُّحٌ سَّبِّ ىَ *يقٌه 

(( مأّو تعيذ تأُ ىؤالء اىقًٌ 22ًا إِىَّا فَاجِشًا مَفَّاسًا )( إَِّّلَ إُِ تَزَسْىٌُْ يُعِيٌُّا عِثَادَكَ ًَىَا يَيِذ22ُعَيَى اىْأَسْضِ ٍَِِ اىْنَافِشِيَِ دَيَّاسًا )

 ال ييذًُ إال فاجشاً مفاساً؟)د.فاظو اىساٍشائى(

هذا ٌسمونه فً البالغة فً باب المجاز المرسل ٌسمونه إعتبار ما سٌكون. هإالء كٌف سٌكونون فً 

( ٌوسف( كٌف ٌعصر الخمر؟ باعتبار 25ْعِصُر َخْمًرا )المستقبل مثل قوله تعالى )َقاَل أََحُدُهَمآ إِنًِّ أََراِنً أَ 

ما سٌكون سٌعصر ما سٌكون خمراً من عنب وغٌره، هذا ٌسمونه مجاز مرسل باعتبار ما كان واعتبار ما 

لُِدوا إاِلَّ َفاِجًرا َكفَّاًرا ) ٌَ ( نوح( باعتبار ما سٌكونون، سٌكون هإالء فً المستقبل وهو 12سٌكون. إذن )َواَل 

دل بهذا على األقوام الهالكٌن. إذن هم خلقوا على الفطرة ولكن هم باعتبار ما سٌكونون فً المستقبل إست

ا ُنَبشُِّرَك بُِغالٍم َعلٌٍِم ) ( الحجر( 42سٌكونون كفاراً، هذا مجاز مرسل اعتبار ما سٌكون مثل قوله تعالى )إِنَّ

ن عالقة مشابهة ألن المجاز المشهور ٌكون كٌف ٌكون الغالم علٌماً؟ باعتبار ما سٌكون. مجاز مرسل م

عالقة مشابهة تدخل فً مجال اإلستعارة. ٌقال هذا كالم مجازاً أي لٌس حقٌقة وهذا من باب التوسع فً 

لُِدوا إاِلَّ َفاِجًرا َكفَّاًرا ) ٌَ (( وهللا 12المعنى حتى سٌبوٌه ٌقول باب التوسع فً الكالم. سٌدنا نوح قال )َواَل 

ْفَعلُوَن تعالى قال ل ٌَ ٌُْإِمَن ِمن َقْوِمَك إاِلَّ َمن َقْد آَمَن َفالَ َتْبَتئِْس ِبَما َكاُنوْا  ُه لَن  ًَ إِلَى ُنوٍح أَنَّ ( هود( 25)ه )َوأُوِح

ثم هو استمر على ما حصل فً قومه من الذرٌة المتواصلة وهو باعتبار ما حصل فً األقوام السابقة فقال 

 هإالء مثل هإالء.

 (:22آيح )

 *ياء املتنيٌ ٍتى تُسَنَِّ ًٍتى تُحشَّك ٍثو ًجييَ ًًجيي؟)د.فاظو اىساٍشائى(

السإال هو متى تكون الٌاء مفتوحة ومتى تكون ساكنة؟ ذكرنا فً حٌنها الفتح الواجب، فتح ٌاء المتكلم 

 وجوباً لها مواطن وجوب الفتح وما عدا ذلك جواز. 

اَي َوَمَماتًِ  بعد األلف المقصورةذكرنا وقلنا  ٌَ الٌاء ٌجب أن تكون مفتوحة مثل )قُْل إِنَّ َصالَِتً َوُنُسِكً َوَمْح

ِ َربِّ اْلَعالَِمٌَن ) ْشَقى )251لِِلّ ٌَ ٌَِضلُّ َواَل  َبَع ُهَداَي َفاَل   ( طه( ال بد أن تفتح الٌاء. 212( األنعام( )َفَمِن اتَّ

، بعد المنقوص ًَّ ًَّ كتاباً تحذف النون هذا إسم ال تكون فٌه النون،  ال بد من فتح الٌاء: معطً، معط أنت معط

ًَ من عذاب هللا؟ الٌاء ال بد أن ُتفتح بعد المنقوص.  هل أنت منج

 ( نوح(.12)َربِّ اْغِفْر لًِ َولَِوالَِديَّ ) بعد المثنى
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ًَّ ) بعد جمع المذكر السالم ًَ هم؟" ما عدا هذا ( إبراهٌم( وكما فً الحدٌث "أ11)َوَما أَنُتْم بُِمْصِرِخ ومخرج

. ًَ  ٌجوز الفتح والكسر، هذا الفتح الواجب والباقً ٌجوز وجهً ووجه

 *ٍا اىفشق تني دالىح األتٌيِ ًاىٌاىذيِ؟)د.فاظو اىساٍشائى(

فً القرآن عادة خط ال ٌتخلّف إذا ذكر الوصٌة بهما أو البر بهما أو الدعاء لهما ٌقول الوالدٌن وال ٌقول 

ِن إِْحَساًنا ) األبوٌن هذا خط ٌْ اهُ َوِباْلَوالَِد ٌَّ ( اإلسراء( )َوإِْذ 12لم ٌتخلف فً القرآن )َوَقَضى َربَُّك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِ

ِن إِْحَساناً ) ٌْ ( 12َوالَِديَّ )( البقرة( )َربِّ اْغفِْر لًِ َولِ 22أََخْذَنا ِمٌَثاَق َبِنً إِْسَرائٌَِل الَ َتْعُبُدوَن إاِلَّ هللّاَ َوِباْلَوالَِد

ِه لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما  ٌْ نوح( لم ٌتخلف فً القرآن وال مرة واحدة. أما األبوٌن فقد تؤتً فً المٌراث )َوأِلََبَو

ُدُس ) ( النساء(. ال شك أن األبوٌن هو تغلٌب هو األب واألم )مثنى األب واألم( لكن تغلٌب األب 22السُّ

وأٌضاً تغلٌب لفظ الوالد مع أنه لم ٌلد والوالدة لألم، الوالدة لألم بالفعل ولألب والوالدٌن هو الوالد والوالدة 

للنسب. إذن لما ٌقول الوالدٌن تذكٌر بالوالدة )ٌعنً األم( ٌعنً فٌها إلماح إلى إحسان الصحبة إلى األم أكثر 

أن األم أولى بحسن الصحبة ألن الوالدة منها. إذن كل القرآن فٌه إلماح إلى  وهذا ٌتطابق مع حدٌث النبً 

 واإلحسان إلٌها أكثر من األب اإلهتمام باألم أكثر. 

  

 الىصبيب العمليت:

 . إذا كان الداعٌة من نفس القوم فهو أقرب للقبول 

  . الداعٌة ٌبدأ بإصالح نفسه ثم الوالدٌن لعظم شؤنهم ثم الذرٌة واألهل* 

  إلٌه .*عند الدعوة إلى هللا ٌجب معرفة أول ما ندعوهم 

 . ٌستحب للداعً أن ٌنوع فً أسالٌب دعوته* 

 . ٌفضل للداعٌة أن ٌكون بٌته مفتوح للعامة 

  فضل االستؽفار تؽفر به الذنوب وتكشؾ به الكروب وتستجلب به األرزاق واألوالد وشؤنه عظٌم*

. 

 . التفكر فً مخلوقات هللا ٌزٌد اإلٌمان وٌزٌد من إجالل هللا* 

 ثم بوالدٌك لعظم شؤنهما ثم إشراك المإمنٌن والمإمنات فؤنت تدعً والملك  *عند الدعاء ابدأ بنفسك

 ٌإمن على دعائك .

  .اشملً ذرٌتك فً الدعاء ولٌس األوالد بل الذرٌة وهم النسل 

 . جواز الدعاء على الظلمة* 
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 :مع خىاتيمهب  وىحسىرة  تىبسب فىاتح 

ا  ُهْم َعَذاٌب هً فً قصة نوح من أولها إلى آخرها )إِنَّ ٌَ ؤْتِ ٌَ أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه أَْن أَْنِذْر َقْوَمَك ِمْن َقْبِل أَْن 

ًَ ُمْإِمًنا َولِْلُمْإِمِنٌَن َواْلُمْإِمَناِت َواَل تَ ٣أَلٌٌِم ) ِت ٌْ الِِمٌَن (( إلى آخرها )َربِّ اْؼفِْر لًِ َولَِوالَِديَّ َولَِمْن َدَخَل َب ِزِد الظَّ

 (( من أول السورة إلى آخر آٌة هً قصة واحدة.02َتَباًرا )إاِلَّ 

   

 

  عٛسح ٔٛػ ٔٙب٠خ  
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة الجن ::
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ســـور الــقــــرآنمـــدارســـة   

 الجه ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

  العلماء لهذه السورة أكثر من اسم أشهرها: سورة الجن، الشتمالها على هذا اللفظ فً السورة.ذكر 

 .سورة مكٌة 

  محور السورة: كما ٌدل علٌه اسمها ٌدور حول الجن وانضمامهم لركب المإمنٌن فً إشارة واضحة

 اتساق تام مع سورة نوح علٌه السالم التً عرضت صوراً لمن تخلؾ عن هذا الركب.

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

ب  تعد خاتمة سورة نوح علٌه السالم كالتمهٌد الفتتاحٌة هذه السورة، فقد ختمت تلك السورة بقوله تعالى "    رَّ

لَِدىَّ  لِى ٱْؼِفرْ  ِتىَ  َدَخلَ  َولَِمن َولَِوَٰ ٌْ تِ  َولِْلُمْإِمنٌِنَ  ُمْإِمًنا َب لِِمٌنَ  َتِزدِ  َواَل  َوٱْلُمْإِمَنَٰ
ا إاِلَّ  ٱلظََّٰ " وقد جاء هذا الدعاء َتَباًرًۢ

من نوح علٌه السالم بعد أن انتهى الصراع بٌن الحق والباطل، ٌطلب المؽفرة له، ولمن دخل بٌته مإمناً 

وللمإمنٌن والمإمنات، وٌالحظ التؤكٌد هنا على قضٌة اإلٌمان التً أعلنها الجن فور استماعهم للقرآن الكرٌم 

 نضموا لركب المإمنٌن.فا

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

  تحدثت سورة نوح علٌه السالم عن فرٌق واجهوا الحق بالعناد واإلصرار على الكفر، ولم ٌلقوا

السمع له، بل فروا منه، كما تواصوا بعدم ترك آلهتهم، فً حٌن نجد هذه السورة الكرٌمة تعرض 

التعامل مع الحق، الذي تمثل فً القرآن الكرٌم هنا، والمتلقً له لم ٌكن من المنهج الصحٌح فً 

اإلنس بل من الجن، فهم استمعوا القرآن سماع مقبل واع، ولم ٌعرضوا عنه أو ٌفروا منه، أو ٌلؽوا 

 فٌه كما حكى القرآن الكرٌم عن المشركٌن فً زمن الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم.

  ُكمْ  ٱْسَتْؽِفُروا   قُْلتُ قوله تعالى "ورد فً سورة نوح ُهۥ َربَّ ا َكانَ  إِنَّ َمآءَ  ٌُْرِسلِ ﴾ ٠١﴿ َؼفَّاًرًۭ ُكم ٱلسَّ ٌْ  َعلَ

ا ْدَراًرًۭ ٌُْمِدْدُكم﴾ ٠٠﴿ م  ْجَعل َوَبنٌِنَ  ل ًۢ  َِٰبؤَْموَ  َو ٌَ ت ًۢ  لَُّكمْ  َو ٰـَ ْجَعل َجنَّ ٌَ ا لَُّكمْ  َو ًرًۭ ٰـَ  َوأَلَّوِ " وفً سورة الجن "أَْنَه

ٰـَ  ِرٌَقةِ  َعلَى ُموا  ٱْسَتَق ُهم ٱلطَّ ٰـَ َن ٌْ آءً  ََلَْسَق ا مَّ  " والمناسبة بٌنة.َؼَدًقًۭ

 " ب   ُنوح ًۭ  َقالَ ذكرت سورة نوح منهج التقلٌد ؼٌر المتبصر َبُعوا   َعَصْوِنى إِنَُّهمْ  رَّ ِزْدهُ لَّمْ  َمن َوٱتَّ  َمالُُهۥ ٌَ

ا إاِلَّ  َوَولَُدهُۥ   أن ٌفعله كل عاقل وذلك عندما استمعوا القرآن  " وفً سورة الجن ذكرت ما ٌنبؽًَخَساًرًۭ

 الكرٌم فؤثر ذلك فٌهم، دون أن ٌكون لسفٌههم أو لؽٌره سلطان على قلوبهم وقرارهم.
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 " ْعِص  َوَمنذكر فً سورة الجن مآل العصاة ٌَ  َ لِِدٌنَ  َجَهنَّمَ  َنارَ  لَُهۥ َفإِنَّ  َوَرُسولَُهۥ ٱَللَّ ٰـَ "  أََبًدا ِفٌَهآ َخ

ْسلُْكهُ  َرب ِهۦ ِذْكرِ  َعن ٌُْعِرضْ  َوَمنض عن ذكر ربه "وعاقبة من ٌعر ا ٌَ ا َعَذاًبًۭ " وفً سورة نوح َصَعًدًۭ

ا" مَّ تِِهمْ  م  ٰـَ ـََٔ  ٌ ا َفؤُْدِخلُوا   أُْؼِرقُوا   َخِط ِجُدوا   َفلَمْ  َناًرًۭ ِ  ُدونِ  م ن لَُهم ٌَ ا ٱَللَّ  ".أَنَصاًرًۭ

  ًِجُدوا   َفلَمْ الدنٌا "ورد فً سورة نوح بعد ذكر عاقبة المكذبٌن ف ِ  ُدونِ  م ن لَُهم ٌَ ا ٱَللَّ " ونصت أَنَصاًرًۭ

ْعلَُمونَ  ٌُوَعُدونَ  َما َرأَْوا   إَِذا َحتَّىَٰ  سورة الجن على أن اَلمر كذلك ٌوم القٌامة " ٌَ  أَْضَعؾُ  َمنْ  َفَس

ا ا َوأََقل   َناِصًرًۭ  ٌمة له." فما كانوا ٌإملونه من كثرة العدد والعدة ضعٌؾ ال ق َعَدًدًۭ

  وهناك مناسبة خفٌة بٌن السورتٌن أشار لها اإلمام البقاعً، فهو ٌرى أن فً سورة الجن بٌان شرؾ

 انبً صلى هللا علٌه وسلم إذ أقبلت علٌه الجن وهو فً آخر الزمان.
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 محىر السىرة:
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 مدارست السىرة كبملت:

 التفسير المىضىعي للسىرة:

 ( افتتاحٌة السورة. أمر ربانً للرسول الكرٌم محمد صلى هللا علٌه وسلم أن ٌقول 2 – ٠اآلٌات )

 للعالمٌن هذا اَلمر، وهو لم ٌقله من تلقاء نفسه بل بوحً من رب العالمٌن.

 ( الجن ورحلة اإلٌمان. ما إن استمع الجن للقرآن الكرٌم حتى تؤثروا به، فؤعلنوا ٠5 – 3اآلٌات )

مترددٌن، وأكدوا كالمهم هإالء الجن الذٌن من طباعهم النفرة، وقد نبتوا فً ذلك ؼٌر خائفٌن وال 

منابت الشر، عالم عاصؾ بالشرور المحرقة ٌؤتً هإالء النفر فٌستمعون القرآن العظٌم، وإذا 

بقلوبهم تتفتح له، وإذا باإلٌمان ٌعمرها، ثم ٌؤتً هذا المقطع لٌبٌن ما أُجمل من كالم الجن، فإذا بهم 

ون ربهم الذي آمنوا به للتو، وكؤن داعً الفطرة السلٌمة تحرك فٌهم، ثم انطلقوا ٌتحدثون عن ٌنزه

 السبب فً عدم إٌمانهم.

 ( من صفات الركب والداعً إلٌه. ٌبٌن هذا المقطع أن لو انتهج هإالء سبٌل 25 – ٠6اآلٌات )

ُهماالستقامة " ٰـَ َن ٌْ آءً  ََلَْسَق ا مَّ ٌعرض عن ذكر ربه ٌسلكه عذاباً شاقاً، وفً "، ثم نص على أن من َؼَدًقًۭ

المقطع السابق ذكر التجاء الكفار من اإلنس واستعاذتهم برجال من الجن فزادوهم رهقاً. وفً 

المقطع اَلول أظهر الجن عدم معرفتهم بما ٌراد بؤهل اَلرض، وهذا ٌعنً عدم معرفتهم الؽٌب، 

ضراً، وفً هذا المقطع ٌبٌن الرسول صلى هللا علٌه ومن ثم فهم ال ٌملكون لمن ٌستجٌر بهم نفعاً وال 

 وسلم أنه ال ٌملك لهم ضراً وال رشدا، بل ال ٌملك لنفسه شٌئاً لو أراد هللا به أمراً.

 ( الخاتمة. ذكر الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم فً نهاٌة المقطع السابق عدم 22 – 26اآلٌات )

مر الؽٌب، والذي ٌعلم الؽٌب هو هللا تعالى، أما النبً معرفته بوقت ما ٌوعدون به، إذا هو من أ

صلى هللا علٌه وسلم فوظٌفته البالغ وقد أدى ما كلؾ به. وقد بٌنت الخاتمة أن هللا تعالى ال ٌطلع 

 على ؼٌبه إال من ارتضى من رسول.

 

 :التمهيد

ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب ػٍّب ٚ٘ذٜ  ؾّذهلل ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕباٌ  ثغُ هللا

 ٚرمٝ..

 اٌٍُٙ اسصلٕب اإلخالص ٚاٌجشوخ ٚاٌمجٛي.

 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

 س: لمن الخطاب فً مطلع هذه السورة وما الؽرض منه؟
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  َٓ ِِ َغ َٔفٌَش  َّ ُ اْعزَ َّٟ أََّٔٗ َٟ اٌَِ ًْ أُِٚؽ ْٓ ُْٔشِشَن }لُ ٌَ َٚ  ِٗ َّٕب ثِ َِ ْشِذ فَآ ِْٙذٞ اٌَِٝ اٌشُّ ْؼَٕب لُْشآًٔب َػَغجًب * ٠َ ِّ ِّٓ فَمَبٌُٛا أَِّب َع ٌِْغ ا

َب أََؽًذا    { ثَِشثِّٕ

َغ َٔ  } ٠ب أ٠ٙب اٌشعٛي ٌٍٕبط   { لًُ }   : أٞ َّ ُ اْعزَ َّٟ أََّٔٗ َٟ اٌَِ ِّٓ أُِٚؽ ٌِْغ َٓ ا ِِ ٌغّبع آ٠برٗ   [ اٌٝ سعٌٛٗ ] طشفُٙ هللا   { فٌَش 

ٚأِش هللا سعٌٛٗ أْ ٠مض ٔجؤُ٘ ػٍٝ إٌبط،   . ٠ٚىٛٔٛا ٔزسا ٌمُِٛٙ  [ ٚرزُ ػ١ٍُٙ إٌؼّخ ] ٌزمَٛ ػ١ٍُٙ اٌؾغخ 

فَمَبٌُٛا أَِّب  } أٔظزٛا، فٍّب أٔظزٛا فّٙٛا ِؼب١ٔٗ، ٚٚطٍذ ؽمبئمٗ اٌٝ لٍٛثُٙ،   : ٚرٌه أُٔٙ ٌّب ؽضشٖٚ، لبٌٛا

ْؼَٕب لُْشآًٔب َػَغجًب ِّ    . ِٓ اٌؼغبئت اٌغب١ٌخ، ٚاٌّطبٌت اٌؼب١ٌخ  : أٞ  { َع

  ط: ِب ٘ٛ اٌششذ؟

ْشذِ  }   [ 2 ]  ِْٙذٞ اٌَِٝ اٌشُّ  بِغ ٌىً ِب ٠ششذ إٌبط اٌٝ ِظبٌؼ د٠ُٕٙ ٚد١ٔبُ٘، اعُ ع  : ٚاٌششذ  { ٠َ

 ط: ِب٘ٛ ِٛلف اٌغٓ ِٓ عّبع اٌمشآْ؟

َب أََؽًذا }  ْٓ ُْٔشِشَن ثَِشثِّٕ ٌَ َٚ  ِٗ َّٕب ثِ َِ فغّؼٛا ث١ٓ اإل٠ّبْ اٌزٞ ٠ذخً ف١ٗ ع١ّغ أػّبي اٌخ١ش، ٚث١ٓ اٌزمٜٛ،   { فَآ

ٚعؼٍٛا اٌغجت اٌذاػٟ ٌُٙ اٌٝ اإل٠ّبْ ٚرٛاثؼٗ، ِب ػٍّٖٛ ِٓ اسشبداد اٌمشآْ، ِٚب   [ ٕخ ٌزشن اٌششاٌّزضّ ] 

اشزًّ ػ١ٍٗ ِٓ اٌّظبٌؼ ٚاٌفٛائذ ٚاعزٕبة اٌّضبس، فبْ رٌه آ٠خ ػظ١ّخ، ٚؽغخ لبطؼخ، ٌّٓ اعزٕبس ثٗ، 

مشآْ، ثخالف ا٠ّبْ اٌؼٛائذ، ٚا٘زذٜ ثٙذ٠ٗ، ٚ٘زا اإل٠ّبْ إٌبفغ، اٌّضّش ٌىً خ١ش، اٌّجٕٟ ػٍٝ ٘ذا٠خ اٌ

 ٚاٌّشثٝ ٚاإلٌف ٚٔؾٛ رٌه، فبٔٗ ا٠ّبْ رم١ٍذ رؾذ خطش اٌشجٙبد ٚاٌؼٛاسع اٌىض١شح،

َب }  ُ رََؼبٌَٝ َعذُّ َسثِّٕ أََّٔٗ  ط:  ِب ِؼٕٝ عذ سثٕب؟  { َٚ

ًٌَذا } رؼبٌذ ػظّزٗ ٚرمذعذ أعّبإٖ،   : أٞ َٚ ََل  َٚ ب ارََّخَز َطبِؽجَخً  فؼٍّٛا ِٓ عذ هللا ٚػظّزٗ، ِب دٌُٙ ػٍٝ   { َِ

ثطالْ ِٓ ٠ضػُ أْ ٌٗ طبؽجخ أٚ ٌٚذا، ألْ ٌٗ اٌؼظّخ ٚاٌىّبي فٟ وً طفخ وّبي، ٚارخبر اٌظبؽجخ ٚاٌٌٛذ 

   . ٠ٕبفٟ رٌه، ألٔٗ ٠ضبد وّبي اٌغٕٝ

 ٚطفٛا أً٘ اٌضالي ٚضالٌُٙ؟ط: ثّبرا 

ِ َشطَطًب }  َْ ٠َمُُٛي َعف١َُِٕٙب َػٍَٝ هللاَّ ُ َوب أََّٔٗ لَٛل عبئشا ػٓ اٌظٛاة، ِزؼذ٠ب ٌٍؾذ، ِٚب ؽٍّٗ ػٍٝ رٌه اَل   : أٞ  { َٚ

   . عفٙٗ ٚضؼف ػمٍٗ، ٚاَل فٍٛ وبْ سص٠ٕب ِطّئٕب ٌؼشف و١ف ٠مٛي

ِ َوِزثًب }   [ 5 ]  ُّٓ َػٍَٝ هللاَّ ٌِْغ ا َٚ ُْٔظ  ْٓ رَمَُٛي اإْلِ ٌَ ْْ أََّٔب ظَََّٕٕب أَ َٚ }   

 ط: و١ف وبْ ظُٕٙ ثمبدرُٙ ِٓ اٌغٓ ٚاإلٔظ؟

ظٓ، ٚظٕٕبُ٘ َل ٠زغشأْٚ وٕب ِغزش٠ٓ لجً رٌه، ٚغشٔب اٌمبدح ٚاٌشإعبء ِٓ اٌغٓ ٚاإلٔظ، فؤؽغٕب ثُٙ اٌ  : أٞ

ػٍٝ اٌىزة ػٍٝ هللا، فٍزٌه وٕب لجً ٘زا ػٍٝ طش٠مُٙ، فب١ٌَٛ ار ثبْ ٌٕب اٌؾك، سعؼٕب ا١ٌٗ ٚأمذٔب ٌٗ، ٌُٚ ٔجبي 

   . ثمٛي أؽذ ِٓ إٌبط ٠ؼبسع اٌٙذٜ
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 ط: ِب عجت ص٠بدح طغ١بْ اٌغٓ ٚرّشدُ٘؟

ُْ َسَ٘مًب }   [ 6 ]  ِّٓ فََضاُدُٚ٘ ٌِْغ َٓ ا ِِ َْ ثِِشَعبٍي  ِْٔظ ٠َُؼُٛرٚ َٓ اإْلِ ِِ َْ ِسَعبٌي  ُ َوب أََّٔٗ َٚ }   

طغ١بٔب   : وبْ اإلٔظ ٠ؼجذْٚ اٌغٓ ٠ٚغزؼ١زْٚ ثُٙ ػٕذ اٌّخبٚف ٚاألفضاع ، فضاد اإلٔظ اٌغٓ س٘مب أٞ  : أٞ

اٌض١ّش فٟ صادُٚ٘ ٠شعغ اٌٝ اٌغٓ ض١ّش  ٚرىجشا ٌّب سأٚا اإلٔظ ٠ؼجذُٚٔٙ، ٠ٚغزؼ١زْٚ ثُٙ، ٠ٚؾزًّ أْ

صاد اٌغٓ اإلٔظ رػشا ٚرخ٠ٛفب ٌّب سأُٚ٘ ٠غزؼ١زْٚ ثُٙ ١ٌٍغئُٛ٘ اٌٝ اَلعزؼبرح ثُٙ، فىبْ اإلٔغٟ   : اٌٛاٚ أٞ

   .  " أػٛر ثغ١ذ ٘زا اٌٛادٞ ِٓ عفٙبء لِٛٗ   "   : ارا ٔضي ثٛاد ِخٛف، لبي

ُ أََؽًذا }  ْٓ ٠َْجَؼَش هللاَّ ٌَ ْْ ُْ أَ ْٕزُ ب ظََٕ َّ ا َو ُْ ظَُّٕٛ ُ َّٙ أَٔ    . فٍّب أٔىشٚا اٌجؼش ألذِٛا ػٍٝ اٌششن ٚاٌطغ١بْ  : أٞ  { َٚ

ط: ِب ألعجبة اٌزٟ عؼٍذ اٌغٓ ٠شؼشْٚ ثٛعٛد شٟ ِخبٌف ٌٍؼبدح ٚدػبُ٘ ٘زا ٌٍجؾش ٚاٌزؾشٞ ػٓ ؽم١مخ 

 األِش؟

بءَ  }  َّ ْغَٕب اٌغَّ َّ أََّٔب ٌَ ٍِئَْذ َؽَشًعب َشِذ٠ًذا } أر١ٕب٘ب ٚاخزجشٔب٘ب،   : أٞ  { َٚ ُِ َعْذَٔبَ٘ب  َٛ ػٓ اٌٛطٛي اٌٝ أسعبئٙب   { فَ

ُشُٙجًب } ،  [ ٚاٌذٔٛ ِٕٙب ]  ٚ٘زا ثخالف ػبدرٕب األٌٚٝ، فبٔب وٕب ٔزّىٓ ِٓ  ٠شِٝ ثٙب ِٓ اعزشق اٌغّغ،  { َٚ

   . اٌٛطٛي اٌٝ خجش اٌغّبء

غ }  ّْ مَبِػَذ ٌٍِغَّ َِ َْٕٙب  ِِ أََّٔب ُوَّٕب َْٔمُؼُذ  َْ ٠َِغْذ ٌَُٗ ِشَٙبثًب  }   . فٕزٍمف ِٓ أخجبس اٌغّبء ِب شبء هللا  { َٚ ِغ ا٢ْ ِّ ْٓ ٠َْغزَ َّ فَ

ٚ٘زا ٌٗ شؤْ ػظ١ُ، ٚٔجؤ عغ١ُ، ٚعضِٛا أْ هللا رؼبٌٝ   : ِشطذا ٌٗ، ِؼذا إلرالفٗ ٚاؽشالٗ، أٞ  : أٞ  { َسَطًذا

ْٓ فِٟ اأْلَْسِع  }   : أساد أْ ٠ؾذس فٟ األسع ؽبدصب وج١شا، ِٓ خ١ش أٚ شش، فٍٙزا لبٌٛا َّ أََّٔب ََل َْٔذِسٞ أََششٌّ أُِس٠َذ ثِ َٚ

ُْ َسَشًذا ُ ُْ َسثُّٙ ِٙ َْ أََساَد ثِ َل ثذ ِٓ ٘زا أٚ ٘زا، ألُٔٙ سأٚا األِش رغ١ش ػ١ٍُٙ رغ١شا أٔىشٖٚ، فؼشفٛا ثفطٕزُٙ   : أٞ  { أَ

٠ؾذصٗ فٟ األسع، ٚفٟ ٘زا ث١بْ ألدثُٙ، ار أضبفٛا اٌخ١ش اٌٝ هللا رؼبٌٝ، ٚاٌشش أْ ٘زا األِش ٠ش٠ذٖ هللا، ٚ

   . ؽزفٛا فبػٍٗ رؤدثب ِغ هللا

َْ َرٌِهَ  }  َّٕب ُدٚ ِِ َٚ  َْ بٌُِؾٛ َّٕب اٌظَّ ِِ أََّٔب  فشلب ِزٕٛػخ، ٚأ٘ٛاء   : أٞ  { ُوَّٕب طََشائَِك لَِذًدا } فغبق ٚفغبس ٚوفبس،   : أٞ  { َٚ

   . ِزفشلخ، وً ؽضة ثّب ٌذ٠ُٙ فشؽْٛ

 ط: ِبرا رج١ٓ ٌُٙ ِٓ ؽمبئك؟

 {  ٌَ َٚ َ فِٟ اأْلَْسِع  ْٓ ُٔؼِغَض هللاَّ ٌَ ْْ َّب أَ أََّٔب ظََٕٕ ٚأٔب فٟ ٚلزٕب ا٢ْ رج١ٓ ٌٕب وّبي لذسح هللا   : أٞ  { ْٓ ُْٔؼِغَضُٖ ََ٘شثًبَٚ

ٚوّبي ػغضٔب، ٚأْ ٔٛاط١ٕب ث١ذ هللا فٍٓ ٔؼغضٖ فٟ األسع ٌٚٓ ٔؼغضٖ اْ ٘شثٕب ٚعؼ١ٕب ثؤعجبة اٌفشاس 

   . ٚاٌخشٚط ػٓ لذسرٗ، َل ٍِغؤ ِٕٗ اَل ا١ٌٗ

ٌَُْٙذٜ }  ْؼَٕب ا ِّ ب َع َّّ أََّٔب ٌَ ٚ٘ٛ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، اٌٙبدٞ اٌٝ اٌظشاط اٌّغزم١ُ، ٚػشفٕب ٘ذا٠زٗ ٚاسشبدٖ، أصش فٟ   { َٚ

ِٗ  } لٍٛثٕب فـ  َّٕب ثِ َِ    .   { آ
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 ط: و١ف سغجٛا ثؼضُٙ ثبإل٠ّبْ؟

ِٗ  }   : صُ روشٚا ِب ٠شغت اٌّئِٓ فمبٌٛا ْٓ ثَِشثِّ ِِ ْٓ ٠ُْئ َّ ََل َسَ٘مًب } ا٠ّبٔب طبدلب   { فَ َٚ َل ٔمظب   : أٞ  { فاََل ٠ََخبُف ثَْخًغب 

َٚل طغ١بٔب َٚل أرٜ ٠ٍؾمٗ ، ٚارا عٍُ ِٓ اٌشش ؽظً ٌٗ اٌخ١ش، فبإل٠ّبْ عجت داع اٌٝ ؽظٛي وً خ١ش 

  . شش ٚأزفبء وً

  ط: ِب ِؼٕٝ لبعطْٛ؟

 {  َْ ٌْمَبِعطُٛ َّٕب ا ِِ َٚ  َْ ٛ ُّ ْغٍِ ُّ ٌْ َّٕب ا ِِ أََّٔب    . اٌغبئشْٚ اٌؼبدٌْٛ ػٓ اٌظشاط اٌّغزم١ُ  : أٞ  { َٚ

  ط: أٞ اٌفش٠م١ٓ فضٍٖٛ ػٍٝ ا٢خش؟

ا َسَشًذا }  ْٚ َُ فَؤٌَُٚئَِه رََؾشَّ ْٓ أَْعٍَ َّ ب  } أطبثٛا طش٠ك اٌششذ، اٌّٛطً ٌُٙ اٌٝ اٌغٕخ ٚٔؼ١ّٙب،   :  : أٞ  { فَ َِّ أَ َٚ

َُ َؽطَجًب َْ فََىبُٔٛا ٌَِغََّٕٙ ٌْمَبِعطُٛ  هللا ٌُٙ،ٚرٌه عضاء ػٍٝ أػّبٌُٙ، َل ظٍُ ِٓ   { ا

 ط: ِب ؽبي ِٓ أػشع ٌُٚ ٠غزمُ ػٍٝ اٌطش٠ك اٌظؾ١ؼ؟

ٛا َػٍَٝ اٌطَِّش٠مَخِ  } فبُٔٙ   ُِ ِٛ اْعزَمَب بًء َغَذلًب } اٌّضٍٝ   { ٌَ َِ  ُْ ب ِش٠ئب، ٌُٚ ٠ّٕؼُٙ رٌه اَل ظٍُّٙ ١ٕ٘ئ  : أٞ  { أَلَْعم١ََْٕبُ٘

   . ٚػذٚأُٙ

 {  ِٗ ُْ ف١ِ    . ٌٕخزجشُ٘ ف١ٗ ّٚٔزؾُٕٙ ١ٌظٙش اٌظبدق ِٓ اٌىبرة  : أٞ  { ٌَِْٕفزَُِٕٙ

ِٗ ٠َْغٍُْىُٗ َػَزاثًب َطَؼًذا }  ْٓ ِرْوِش َسثِّ ْٓ ٠ُْؼِشْع َػ َِ ػشع ػٓ روش هللا، اٌزٞ ٘ٛ وزبثٗ، فٍُ ٠زجؼٗ ٠ٕٚمذ ِٓ أ  : أٞ  { َٚ

   . شذ٠ذا ث١ٍغب  : ٌٗ، ثً غفً ػٕٗ ٌٚٙٝ، ٠غٍىٗ ػزاثب طؼذا أٞ

 ط: ػٍٝ ِبرا ث١ٕذ اٌّغبعذ ِٚب ٠مَٛ ف١ٙب ِٓ اٌؼجبدح؟

ِ أََؽًذا َغ هللاَّ َِ ِ فاََل رَْذُػٛا  َغبِعَذ هلِلَّ َّ ٌْ َّْ ا أَ ِغؤٌخ، فبْ اٌّغبعذ اٌزٟ ٟ٘ أػظُ  َل دػبء ػجبدح، َٚل دػبء  : أٞ  { َٚ

  ِؾبي اٌؼجبدح ِج١ٕخ ػٍٝ اإلخالص هلل، ٚاٌخضٛع ٌؼظّزٗ، ٚاَلعزىبٔخ ٌؼضرٗ، 

 ط: ِٓ ٘ٛ اٌؼجذ هلل اٌّمظٛد فٟ ٘زٖ  ا٠٢خ؟

ِ ٠َْذُػُٖٛ  } ََ َػْجُذ هللاَّ ب لَب َّّ ٌَ ُ َّٗ أَٔ ٌٗ ٠ٚزؼجذ ٌٗ ٠ٚمشأ اٌمشآْ َوبد اٌغٓ ِٓ رىبصشُ٘ ػ١ٍٗ أْ ٠ىٛٔٛا ػ١ٍٗ ٠غؤ  : أٞ  { َٚ

   . ِزٍجذ٠ٓ ِزشاو١ّٓ ؽشطب ػٍٝ عّبع ِب عبء ثٗ ِٓ اٌٙذٜ  : ٌجذا، أٞ

 ط: ثّبرا أِش هللا ٔج١ٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أْ ٠ذػٛ ثٗ اٌغٓ ٌّب اعزّؼٛا ؽٌٛٗ ٠غزّؼْٛ اٌمشآْ؟

313

javascript:openquran(71,13,13)
javascript:openquran(71,13,13)
javascript:openquran(71,14,14)
javascript:openquran(71,14,14)
javascript:openquran(71,15,15)
javascript:openquran(71,15,15)
javascript:openquran(71,16,16)
javascript:openquran(71,16,16)
javascript:openquran(71,17,17)
javascript:openquran(71,19,19)


 

9 
 

الـــــجــــنسورة   

ِٗ أََؽًذا }   : ١ٕب ؽم١مخ ِب رذػٛ ا١ٌٌُٗٙ ٠ب أ٠ٙب اٌشعٛي، ِج  { لًُ }  ََل أُْشِشُن ثِ َٚ ب أَْدُػٛ َسثِّٟ  َّ أٚؽذٖ ٚؽذٖ َل   : أٞ  { أَِّ

   . شش٠ه ٌٗ، ٚأخٍغ ِب دٚٔٗ ِٓ األٔذاد ٚاألٚصبْ، ٚوً ِب ٠زخزٖ اٌّششوْٛ ِٓ دٚٔٗ

ََل َسَشًذا }  َٚ ا  ُْ َضّشً ٍُِه ٌَُى ِْ ًْ أِِّٟ ََل أَ    . فبٟٔ ػجذ ١ٌظ ٌٟ ِٓ األِش َٚل ِٓ اٌزظشف شٟء  { لُ

ِ أََؽذٌ  }   [ 22 ]  َٓ هللاَّ ِِ ْٓ ٠ُِغ١َشِٟٔ  ًْ أِِّٟ ٌَ    { لُ

َل أؽذ أعزغ١ش ثٗ ٠ٕمزٟٔ ِٓ ػزاة هللا، ٚارا وبْ اٌشعٛي اٌزٞ ٘ٛ أوًّ اٌخٍك، َل ٠ٍّه ضشا َٚل سشذا،   : أٞ

   . اْ أسادٖ ثغٛء، فغ١شٖ ِٓ اٌخٍك ِٓ ثبة أٌٚٝ ٚأؽشٜ  [ ش١ئب ] َٚل ٠ّٕغ ٔفغٗ ِٓ هللا 

ْٓ أَِعَذ  }  ٌَ ٍْزََؾًذاَٚ ُِ  ِٗ ْٓ ُدِٚٔ    . ٍِغؤ ِٕٚزظشا  : أٞ  { ِِ

 {  ِٗ ِسَعبََلرِ َٚ  ِ َٓ هللاَّ ِِ ١ٌظ ٌٟ ِض٠خ ػٍٝ إٌبط، اَل أْ هللا خظٕٟ ثبثالؽ سعبَلرٗ ٚدػٛح اٌخٍك   : أٞ  { اَِلَّ ثاََلًغب 

َٓ ف١َِٙب أَثًَذا }   . طاٌٝ هللا، ٚثٙزا رمَٛ اٌؾغخ ػٍٝ إٌب َُ َخبٌِِذ٠ َّْ ٌَُٗ َٔبَس َعََّٕٙ ِ َسُعٌَُٛٗ فَب َٚ  َ ْٓ ٠َْؼِض هللاَّ َِ َٚ }   

 ط: ً٘ وً اٌّؼبطٟ رٛعت اٌخٍٛد فٟ إٌبس؟

   . ٚ٘زا اٌّشاد ثٗ اٌّؼظ١خ اٌىفش٠خ، وّب ل١ذرٙب إٌظٛص األخش اٌّؾىّخ

أِب ِغشد اٌّؼظ١خ، فبٔٗ َل ٠ٛعت اٌخٍٛد فٟ إٌبس، وّب دٌذ ػٍٝ رٌه آ٠بد اٌمشآْ، ٚاألؽبد٠ش ػٓ إٌجٟ ـ ٚ

   . طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ٚأعّغ ػ١ٍٗ عٍف األِخ ٚأئّخ ٘زٖ األِخ

 {  َْ ب ٠َُٛػُذٚ َِ ا  ْٚ َْ  } ب٘ذٖٚ ػ١بٔب، ٚعضِٛا أٔٗ ٚالغ ثُٙ، ش  : أٞ  { َؽزَّٝ اَِرا َسأَ ٛ ُّ فٟ رٌه اٌٛلذ ؽم١مخ   { فََغ١َْؼٍَ

ًُّ َػَذًدا } اٌّؼشفخ  أَلَ َٚ ْٓ أَْضَؼُف َٔبِطًشا  ؽ١ٓ َل ٠ٕظشُ٘ غ١شُ٘ َٚل أٔفغُٙ ٠ٕزظشْٚ، ٚار ٠ؾششْٚ   { َِ

    . فشادٜ وّب خٍمٛا أٚي ِشح

 ط:ِبرا ٌمٓ هللا ٔج١ٗ أْ ٠مٛي ػٕذ عئاي اٌغٓ ػٓ ٠َٛ اٌم١بِخ؟

َْ  }   ؟   { ِزٝ ٘زا اٌٛػذ }   [ فمبٌٛا ] ٌُٙ اْ عؤٌٛن   { لًُ } َْ أَ ب رَُٛػُذٚ َِ ْْ أَْدِسٞ أَلَِش٠ٌت  ًذا اِ َِ ًُ ٌَُٗ َسثِّٟ أَ   : أٞ  { ٠َْغَؼ

   . غب٠خ ط٠ٍٛخ، فؼٍُ رٌه ػٕذ هللا

ِٗ أََؽًذا }  ُِٙش َػٍَٝ َغ١ْجِ ٌَْغ١ِْت فاََل ٠ُْظ ُُ ا  ِٓ اٌخٍك، ثً أفشد ثؼٍُ اٌضّبئش ٚاألعشاس ٚاٌغ١ت،   { َػبٌِ

ْٓ َسُعٛيٍ  }  ِِ ِٓ اْسرََضٝ  َِ فبٔٗ ٠خجشٖ ثّب الزضذ ؽىّزٗ أْ ٠خجشٖ ثٗ، ٚرٌه ألْ اٌشعً ١ٌغٛا   : أٞ  { اَِلَّ 

وغ١شُ٘، فبْ هللا أ٠ذُ٘ ثزؤ١٠ذ ِب أ٠ذٖ أؽذا ِٓ اٌخٍك، ٚؽفع ِب أٚؽبٖ ا١ٌُٙ ؽزٝ ٠جٍغٖٛ ػٍٝ ؽم١مزٗ، ِٓ غ١ش 

ِٗ َسَطًذا }   : َل ٠ض٠ذٚا ف١ٗ أٚ ٠ٕمظٛا، ٌٚٙزا لبيأْ رزخجطُٙ اٌش١بط١ٓ، ٚ ٍْفِ ْٓ َخ ِِ َٚ  ِٗ ِٓ ٠ََذ٠ْ ْٓ ث١َْ ِِ ُ ٠َْغٍُُه    : أٞ  { فَبَِّٔٗ

َُ  } ٠ؾفظٛٔٗ ثؤِش هللا؛  ْْ  } ثزٌه   { ١ٌَِْؼٍَ ُِٙ أَ ب  } ثّب عؼٍٗ ٌُٙ ِٓ األعجبة،   { لَْذ أَْثٍَُغٛا ِسَعبََلِد َسثِّ َّ أََؽبطَ ثِ َٚ

ُِٙ ٍء َػذَ  } ثّب ػٕذُ٘، ِٚب أعشٖٚ ٚأػٍٕٖٛ،   : أٞ  { ٌََذ٠ْ ْٟ ًَّ َش أَْؽَظٝ ُو    { ًداَٚ
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 ط: ِبرا رؾًّ ٘زٖ اٌغٛسح ِٓ فٛائذ؟

ٚعٛد اٌغٓ، ٚأُٔٙ ِىٍفْٛ ِؤِٛسْٚ ِىٍفْٛ ١ِْٕٙٛ، ِغبصْٚ   : ِٕٙب  : ٚفٟ ٘زٖ اٌغٛسح فٛائذ وض١شح

   . ثؤػّبٌُٙ، وّب ٘ٛ طش٠ؼ فٟ ٘زٖ اٌغٛسح

، فبْ هللا طشف ٔفش  أْ سعٛي هللا ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ سعٛي اٌٝ اٌغٓ، وّب ٘ٛ سعٛي اٌٝ اإلٔظ  : ِٕٚٙب

   . اٌغٓ ١ٌغزّؼٛا ِب ٠ٛؽٝ ا١ٌٗ ٠ٚجٍغٛا لُِٛٙ

روبء اٌغٓ ِٚؼشفزُٙ ثبٌؾك، ٚأْ اٌزٞ عبلُٙ اٌٝ اإل٠ّبْ ٘ٛ ِب رؾممٖٛ ِٓ ٘ذا٠خ اٌمشآْ، ٚؽغٓ أدثُٙ   : ِٕٚٙب

   . فٟ خطبثُٙ

ٌغّبء ِؾشٚعخ ثبٌٕغَٛ، اػزٕبء هللا ثشعٌٛٗ، ٚؽفظٗ ٌّب عبء ثٗ، فؾ١ٓ اثزذأد ثشبئش ٔجٛرٗ، ٚا  : ِٕٚٙب

ٚاٌش١بط١ٓ لذ ٘شثذ ػٓ أِبوٕٙب، ٚأصػغذ ػٓ ِشاطذ٘ب، ٚأْ هللا سؽُ ثٗ األسع ٚأٍ٘ٙب سؽّخ ِب ٠مذس ٌٙب 

لذس، ٚأساد ثُٙ سثُٙ سشذا، فؤساد أْ ٠ظٙش ِٓ د٠ٕٗ ٚششػٗ ِٚؼشفزٗ فٟ األسع، ِب رجزٙظ ثٗ اٌمٍٛة، 

   . ٠ٕٚمّغ ثٗ أً٘ األٚصبْ ٚاألطٕبَٚرفشػ ثٗ أٌٚٛ األٌجبة، ٚرظٙش ثٗ شؼبئش اإلعالَ، 

   . شذح ؽشص اٌغٓ َلعزّبع اٌشعٛي ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ٚرشاوُّٙ ػ١ٍٗ  : ِٕٚٙب

أْ ٘زٖ اٌغٛسح لذ اشزٍّذ ػٍٝ األِش ثبٌزٛؽ١ذ ٚإٌٟٙ ػٓ اٌششن، ٚث١ٕذ ؽبٌخ اٌخٍك، ٚأْ وً أؽذ   : ِٕٚٙب

ي ِؾّذا ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ارا وبْ َل ٠ٍّه ألؽذ ٔفؼب ُِٕٙ َل ٠غزؾك ِٓ اٌؼجبدح ِضمبي رسح، ألْ اٌشعٛ

  [ آخش ] َٚل ضشا، ثً َٚل ٠ٍّه ٌٕفغٗ، ػٍُ أْ اٌخٍك وٍُٙ وزٌه، فّٓ اٌخطؤ ٚاٌغٍظ ارخبر ِٓ ٘زا ٚطفٗ اٌٙب 

 ٚخظٗ ثؼٍُ أْ ػٍَٛ اٌغ١ٛة لذ أفشد هللا ثؼٍّٙب، فال ٠ؼٍّٙب أؽذ ِٓ اٌخٍك، اَل ِٓ اسرضبٖ هللا  : ِٕٚٙب  . ِغ هللا

 . شٟء ِٕٙب

 
 

 لمسبث بيبويت:

 (:4آية )

 ( اجلٍ(4)ًَأَََّوُ كَاٌَ يَمٌُلُ سَفِييُنَا عَهَى انهَّوِ شَطَطًا )

 السفه هو خفة العقل والجهل والشطط هو مجاوزة الحد. خفة العقل ٌعنً لٌس عمٌق المعرفة. 

 عهى اهلل شططا؟ *يا دالنة تسكية اآلية ًملاذا مل يمم ًأٌ سفيينا كاٌ يمٌل
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أوالً نسبة الصاحبة والولد إلى هللا غاٌة الشطط والسفه ٌبقى السإال عن تركٌب اآلٌة التعبٌر القرآنً أدل 

على عظم القول مما ذكرته. األولى أنه جاء ضمٌر الشؤن فً )وأنه( أقوى من )أن( ضمٌر الشؤن ٌإتى به 

فً الضمٌر المستتر فً )كان( فٌها ضمٌر الشؤن )كان  فً مواطن التفخٌم والتعظٌم، هذا أمر واألمر اآلخر

ٌُعتقد أن سفٌهنا إسم  ٌقول سفٌهنا( ضمٌر شؤن مستتر، أٌن إسم كان؟ ضمٌر مستتر، هذا ضمٌر الشؤن. قد 

كان متؤخر وٌقول خبر كان متقدم باعتبار خبر كان ٌتقدم لكن هذا التخرٌج ممنوع فً النحو. لو قلنا بهذا أن 

ن وٌقول خبرها نالحظ اآلٌة سفٌهنا إسم كان معمول لكان وٌقول خبرها ٌعنً اآلن صار سفٌهنا إسم كا

خبرها واسمها )على هللا شططا( معمول )ٌقول(، سفٌهنا وقعت فً الوسط هذا بٌن العامل والمعمول ألن 

قطعاً.  سفٌهنا معمول )كان(، إذن فصلت بٌن العامل والمعمول بؤجنبً وهذا ال ٌجوز إما ممنوع أو ضعٌف

والتخرٌج ٌكون أن إسم كان مضٌر الشؤن مستتر تقدٌره هو ال ٌعود على سفٌهنا وإنما ٌفسر بجملة، ضمٌر 

الشؤن ال ٌعود على شًء معٌن وإنما ٌفسر بجملة. إذن صار فً اآلٌة ضمٌري شؤن ٌعنً صار التفخٌم 

 مضاعفاً بٌنما لو قلنا إن سفٌهنا كان ٌقول لٌس فٌها ضمٌر شؤن. 

 كٍ أٌ َمٌل ًأَو كاٌ سفيينا يمٌل عهى اهلل شططا؟* مي

 سفٌهنا إسم كان واآلٌة ٌكون فٌها ضمٌر شؤن واحد واآلٌة أقوى ألن فٌها ضمٌري شؤن.

  *ىم ميكٍ أٌ َمٌل: ًأَو كاٌ عهى اهلل يمٌل سفيينا شططا؟

ال ٌقول على غٌره  هذا التعبٌر فٌه نظر، قدم الجار والمجرور وهذا ٌفٌد التخصٌص ٌعنً ٌقول على هللا

 شططا، هو سفٌه هل ٌقول على هللا شططا فقط؟ السفٌه ٌقول شططاً على هللا وعلى غٌره.

 (:5آية )

 (( 5)ًَأَََّا ظَنَنَّا أٌَ نٍَّ تَمٌُلَ انْإَِسُ ًَانْجٍُِّ عَهَى انهَّوِ كَرِتًا )

 *تمديى اإلَس عهى اجلٍ يف ىره اآلية يا فحٌاه؟

ِ َكِذًبا( قّدم اْلنس ألن هذا طبعاً كالم ال ا َظَننَّا أَن لَّن َتقُوَل اْْلِنُس َواْلِجنُّ َعلَى هللاَّ جن ألنهم اآلٌة الكرٌمة )َوأَنَّ

 ِ قُوُل َسفٌُِهَنا َعلَى هللاَّ ٌَ ُه َكاَن  ذكروا سٌئات الجن ومعاصٌهم ما لم ٌذكروه فً اْلنس كما فً قوله تعالى )َوأَنَّ

َن اْلِجنِّ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا )ٗا )َشَططً  ُعوُذوَن ِبِرَجاٍل مِّ ٌَ َن اْْلِنِس  ُه َكاَن ِرَجاٌل مِّ ا ِمنَّا ٙ(( وقوله )َوأَنَّ (( )َوأَنَّ

ا ُدوَن َذلَِك ُكنَّا َطَراِئَق ِقَدًدا ) الُِحوَن َوِمنَّ ا اْلَقاِسُطوَن فَ ٔٔالصَّ ا اْلُمْسلُِموَن َوِمنَّ ا ِمنَّ ْوا (( )َوأَنَّ َمْن أَْسلََم َفؤُْولَِئَك َتَحرَّ

(( فقّدم اْلنس على الجن باعتبار ٌرونهم أبعد عن الكذب ألنهم ذكروا من معاصً الجن الكثٌر َٗٔرَشًدا )

ولم ٌذكروا شٌئاً عن معاصً اْلنس فكؤن هإالء أبعد عن الكذب وأنؤى عن الكذب وربما أنهم كانوا ٌحسنون 

ن عالم اْلنس غٌر عالم الجن ٌعلمون أن فً جماعتهم الصالح والطالح ودون الظن باْلنس هذا احتمال أل
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ذلك وكانوا ٌرون فً اْلنس مظّنة الصدق على هللا كما أن اْلنس أٌضاً ٌرون فً الجن مظنة الصدق الكهنة 

مهم كانوا ٌحسنون القول فٌما ٌلقٌه لهم الجن وٌصدقونهم فٌما ٌقولون. عالم غٌر عالمهم هم ٌرون فً عال

 الشرور والكذب وٌطنون اْلنس أفضل منهم فقّدم اْلنس على الجن.

 (:6آية )

َ انْجٍِِّ فَزَادًُىُىْ زَىَمًا ) َ انْإَِسِ يَعٌُذًٌَُ تِسِجَالٍ يٍِّ  (( 6)ًَأَََّوُ كَاٌَ زِجَالٌ يٍِّ

َ َ انْإَِسِ يَعٌُذًٌَُ تِسِجَالٍ يٍِّ  (( يا يعنى انسىك؟6انْجٍِِّ فَزَادًُىُىْ زَىَمًا ) *يف لٌنو تعاىل )ًَأَََّوُ كَاٌَ زِجَالٌ يٍِّ

. المعنى إذن هو غشٌان المحارم، إرتكاب المحرمات والمآثم وتؤتً بمعنى الِذلّة ولٌس مجرد التعب الرهق

 أن اْلنس استعاذتهم بالجن زادوهم ِكبراً وكفراً وضالالً.

( انكيف( ً )ًَأَََّا ظَنَنَّا أٌَ نٍَّ َُّعجِزَ انهَّوَ فِي انْأَزْضِ ًَنٍَ َُّعْجِزَهُ 81)نٌََنَّيْتَ يِنْيُىْ فِسَازًا )*يا انفسق تني انفِساز ًاهلسًب يف لٌنو تعاىل 

 ( اجلٍّ(؟81ىَسَتًا )

الهرب فٌها نوع من الذعر حتى فً المعجمات "أهرب جده فً الذهاب من العورة" فٌها ذعر. وٌبدو أن هذا 

مقلوبها الرهبة والرهبة من الخوف وقسم من النحاة وابن جنً صاحب االشتقاق األكبر الكالم فٌه صحة ألن 

ْهِب  َك َجَناَحَك ِمَن الرَّ ٌْ ٌجد خٌطاً فً تقلٌبات الكلمة والخلٌل فً كتابه العٌن صنع نفس األمر )َواْضُمْم إِلَ

ْرَهُبوَن )ٕٖ) ٌَ ِهْم  فمن تقلٌباتها الرهبة والخوف لذلك قسم من ( األعراف( ٗ٘ٔ( القصص( )لِّلَِّذٌَن ُهْم لَِربِّ

اللغوٌٌن ذهب أن الهرب قد ٌكون فٌه ذعر. الفرار هو حركة وهذا أصل اللغة ومنه رفٌف جناح الطائر فٌه 

ِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخٌِه ) ٌَ ْوَم  ٌَ ( عبس( ٖٗحركة. فٌبدو أن الهرب فٌه ذعر فً أصله والِفرار لٌس بالضرورة )

فٌه ذعر والفرار فٌه حركة وأصل الكالم والتعبٌر اللغوي أن الهرب فٌه ذعر والفرار لٌس بالضرورة 

ٌحتمل لكن لٌس بالضرورة والسٌاق ٌحدد. القرآن الكرٌم استخدم هرب. أبق تقال أبق العبد لسٌده تحدٌداً )إِْذ 

 ( الصافات(.ٓٗٔأََبَق إِلَى اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن )

 ٌ مبماتم املسهًٌٌ تدل انكافسًٌ يثالً؟*يا دالنة اختياز انماسطٌ

هذا ألكثر من سبب أوالً فٌها بٌان عظم جرم القاسط تحذٌر وتهدٌد للقاسط فجعلها بمقابل المسلم كؤن القاسط 

لٌس مسلماً ٌعنً فٌها تحذٌر كبٌر. إضافة إلى أنه كما ذكرنا فً أكثر من مناسبة أنه فً هذه السورة ال ٌقابل 

نما بما ٌتضمنه، هنا جاء بالمقسطٌن بمقابل المسلمون ولم ٌقل الكافرون ألن الكافر ٌتضمن الشًء بمقابله وإ

القاسط الذي هو الجائر والقاسط ٌتضمن الكافر ألن القاسط هو قسم كافر وقسم غٌر كافر فإذن القاسط هو 

ل قوله تعالى )قُْل إِنًِّ ٌتضمن ما ٌقابل المسلم )ٌتضمن الكافر وزٌادة( ألن هنالك قاسطٌن لٌسوا كافرٌن. مث
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ا َواَل َرَشًدا ) ( الجن( الرشد لٌس مقابل الضر لم ٌقل النفع مقابل الضر ألن الرشد أعم ٕٔاَل أَْملُِك لَُكْم َضّرً

 من النفع وذكرنا أمثلة كثٌرة فً السورة وهكذا فً سورة الجن أنه ال ٌقابل الشًء بنقٌضه وإنما بما ٌتضمنه.

 ى انسشد؟*ملاذا لدو انضس عه

أٌها األٌسر تحقٌقه بالنسبة لإلنسان الضر الرشد أو الغً؟ الضر أٌسر، هو ال ٌملك األٌسر وبالتالً ال ٌملك 

 األبعد، هذا أٌسر بالنسبة له. 

إذا تصوروا أن النبً سوف ٌضر بهم هو ال ٌملك ذلك وبالقطع أن النفع وإٌاهم بعٌد  استطراد من المقدم:

 تطٌع ضركم، كله عند ربً هو الذي ٌستطٌع أما أنا فال أملك لكم ال األٌسر وال غٌره.فقدم القرٌب أنا ال أس

 *ملاذا الرتٌ نفظ )أتداً( يف خهٌد انكافسيٍ يف انناز ًأحياَاً التسد؟

ا )أبداً( ترد أحٌاناً مه أهل النار وأحٌاناً مع أخل الجنة وأحٌاناً ٌذكر الخلود من دون )ابداً(. والقاعدة هو أنه إذ

كان المقام مقام تفصٌل وبسط للموضوع ٌذكر )أبداً( أو إذا كان المقام مقام تهدٌد كثٌر أو وعٌد كثٌر أو وعد 

ِهْم َجنَّاُت َعْدٍن  كثٌر كما جاء فً الوعد الكثٌر للمإمنٌن فً سورة البٌنة وتفصٌل جزائهم )َجَزاُإُهْم ِعنَد َربِّ

ُه } أََبداً ِدٌَن ِفٌَها َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخالِ  ًَ َربَّ ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذلَِك لَِمْن َخِش ًَ هللاَّ ِض ( وكذلك فً  {8رَّ

ٌَْعِص  ِ َوِرَسااَلِتِه َوَمن  َن هللاَّ سورة الجّن اآلٌات فٌها تهدٌد ووعٌد شدٌد للكافرٌن فجاءت )أبداً( )إاِلَّ َباَلغاً مِّ

َ َوَرُسولَُه َفإِنَّ  َم َخالِِدٌَن ِفٌَها هللاَّ {( وكذلك فً سورة األحزاب فً مقام التفصٌل والتوّعد ٖٕ} أََبداً لَُه َناَر َجَهنَّ

َ لََعَن اْلَكافِِرٌَن َوأََعدَّ لَُهْم َسِعٌراً } أبداً الشدٌد ذكر  اً َواَل َنِصٌراً  أََبداً { َخالِِدٌَن فٌَِها ٗٙ)إِنَّ هللاَّ ٌّ ِجُدوَن َولِ ٌَ الَّ 

ٌّنة )إِنَّ الَِّذٌَن {(. ٘ٙ} وإذا لم ٌكن كذلك أي كان مقام إٌجاز ال ٌذكر )أبداً( مثل قوله تعالى فً سورة الب

ِة } ٌَّ  {( .َٙكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكٌَن ِفً َناِر َجَهنََّم َخالِِدٌَن فٌَِها أُْولَئَِك ُهْم َشرُّ اْلَبِر

  

 الىصبيب العمليت:

  من القرآن فؤمنوا بمحمد صلى هللا علٌه وسلم .عجب الجن 

 . تؤثٌر القرآن البالػ فً من ٌستمع إلٌه بقلب سلٌم* 

 .الضالال كما ٌوجد فً اإلنس ٌكون فً الجن بل هو أكثر* 

 .االستؽاثة بالجن  شرك باَلل* 

 . بطالن الكهانة ببعثة النبً صلى هللا علٌه وسلم* 

  إلى هللا .*من أدب المإمن أن ال ٌنسب الشر 

 .الجور سبب دخول النار* 

 . ٌجب إخالص العبادة َلل* 

 . أهمٌة االستقامة فً المقاصد الحسنة* 

 . عصٌان هللا ورسوله سبب فً دخول النار* 
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  حفظ الوحً من عبث الشٌاطٌن برجمهم بالشهب لو حاولوا االستماع* 

 . التحذٌر من بنى المساجد على القبور* 

 حرة .*التحذٌر من الكهنة والس 

 . التحذٌر من تعظٌم الجن والتقرب إلٌهم* 

 . ؼاٌة اإلٌمان الرشد* 

 . ) أكثر من دعاء ) اللهم آت نفسً رشدها وقها شحها* 

  فً هذه السورة فوائد كثٌرة منها : وجود الجن وأنهم مكلفون ومؤمورون ومنهٌون ومجازون*

 بؤعمالهم كما هو صرٌح فً هذه السورة .

 هللا علٌه وسلم رسول إلى الجن كما هو رسول إلى اإلنس فإن هللا صرؾ  *ومنها أن الرسول صلى

 نفر من الجن لٌستمعوا ما ٌوحى إلٌه وٌبلؽوا قومهم ومنها .

  ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق وأن الذي ساقهم إلى اإلٌمان هو ما تحققوه من هداٌة القرآن وحسن

 أدبهم فً خطابهم .

  لما جاء به وأن هللا رحم به اَلرض وأهلها رحمة ما ٌقدر لها قدر *ومنها اعتناء هللا برسوله حفظه

 وأراد بهم ربهم رشدا .

 . شدة حرص الجن الستماع الرسول وتراكمهم علٌه* 

 . هذه السورة اشتملت على اَلمر بالتوحٌد والنهً عن الشرك فالمستحق للعبادة هو هللا  دون سواه* 

 لمها فال ٌعلمها أحد من الخلق إلى من ارتضاه هللا وخصه بعلم *ومنها أن علوم الؽٌب قد أنفرد هللا بع

 شًء منها  .

 

 :مع خىاتيمهب  الجهسىرة  تىبسب فىاتح 

ًَّ أَنَُّه اْسَتَمَع َنَفر  ِمَن اْلِجن  َفَقالُوا إِنَّا َسِمْعَنا  أكثرها فً شؤن الجن الذٌن استمعوا لرسول هللا  ًَ إِلَ )قُْل أُوِح

(( النفر لٌس له عدد معٌن وٌعنً مجموعة، وقد ٌقال على الواحد نفر وهذه كلمة عربٌة ٠قُْرآًَنا َعَجًبا )

( مجموعة وجمعها 34) فصٌحة ووردت فً القرآن )أََنا أَْكَثُر ِمنَك َمااًل َوأََعز  َنَفًرا ( الكهؾ( و)َنَفر  ِمَن اْلِجن 

ِجْد لَُه ِشَهاًبا َرصَ  ٌَ ْسَتِمِع اآْلََن  ٌَ ْمِع َفَمْن  ا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد لِلسَّ ا ُكنَّ (( وفً آخرها 9ًدا )أنفار. مما ذكر فٌها )َوأَنَّ

ْسلُُك ِمْن بَ  ٌَ ُه  ِه َوِمْن َخْلفِِه َرَصًدا ))إاِلَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسول  َفإِنَّ ٌْ َد ٌَ ِن  ْعلََم أَْن َقْد أَْبلَُؽوا ِرَسااَلِت 22ٌْ ٌَ ((، )لِ

ء  َعَدًدا ) ًْ ِهْم َوأَْحَصى ُكلَّ َش ٌْ ِهْم َوأََحاَط ِبَما لََد ( الرساالت بالوحً.22َرب  ًَّ ًَ إِلَ  (( )قُْل أُوِح

   

 

  عٛسح اٌغٓ ٔٙب٠خ  
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة المزمل ::

320



 

2 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 المزمل ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

  التوقٌفً سورة المزمل، ومعنى المزمل المتلفِّف بثٌابه، وسمٌت بذلك الفتتاحها، وألنها اسمها

تتحدث عن النبً صلى هللا علٌه وسلم فً بدء الوحً وألنها بدئت بأمر هللا سبحانه رسوله صلى هللا 

 علٌه وسلم أن ٌترك التزمُّل: وهو التغطً فً اللٌل، وٌنهض إلى تبلٌغ رسالة ربه عز وجل.

 " إِن  فضائل السورة: عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال: اللٌل كله ناشئة، إشارة إلى قوله تعالى 

لِ  َناِشَئةَ  ٌْ ًۭٔا أََشدُّ  ِهىَ  ٱل  " فقد ذكر فً تفسٌرها أنها قٌام اللٌل، وقٌل: كل صلة بعد ِقٌل   َوأَْقَوم   َوْطـ  

 العشاء فهً ناشئة اللٌل، وفٌل غٌر ذلك.

 :ًٌّن تعالى فً هذه اآلٌة فضل صلة اللٌل على صلة النهار، وأن االستكثار من صلة  قال القرطب ب

 اللٌل بالقراءة فٌها ما أمكن، أعظم لؤلجر، وأجلب للثواب.

 .سورة مكٌة 

  محور السورة: ٌدور محور هذه السورة الكرٌمة حول شخصٌة الرسول صلى هللا علٌه وسلم، إشارة

 هللا علٌه وسلم. إلى إحدى أحوال المصطفى صلى

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

ختم سبحانه سورة الجن بذكر الرسل علٌهم السلم، وافتتح هذه بما ٌتعلق بأمر خاتمهم صلى هللا علٌه    

 وسلم بالتبلٌغ واإلنذار، وهجر الراحة فً اللٌالً.

فقد أخبر سبحانه فً السورة السابقة عن ردود فعل دعوة ال ٌخفى اتصال أولها فً آخر سابقتها سورة الجن، 

ۥالنبً صلى هللا علٌه وسلم بٌن قومه والجن فً قوله " ه  ا َوأَن  وه   ٱَلل ِ  َعْبد   َقامَ  لَم  ْدع  ِجدَ  َوأَن  "، وقوله: " ٌَ ـٰ  ٱْلَمَس

ٌُّ "، ثم أمره هللا تعالى فً مطلع هذه السورة بالدعوة فً قوله "َلِل ِ  ٰٓأَ ـٰ ل   َهاٌَ مِّ ز  لَ  ق مِ ﴾ ٔ﴿ ٱْلم  ٌْ  ".َقلٌِل    إاِل   ٱل 

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

" كذلك ق لْ مما ٌلحظ أن سورة الجن كان الخطاب فٌها متوجها  لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بكلمة " 

َهابقوله "ٌتوجه الخطاب فً هذه السورة لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ٌُّ ٰٓأَ ـٰ ل   ٌَ مِّ " لبٌان توافقهما فً ٱْلم ز 

 الخطاب، واتصالهما بتفصٌل كل منهما ما ٌقابلها من محورها.
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 محىر السىرة:
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 تدارس السىرة كبملت:

 التفسير المىضىعي للسىرة:

 ( إرشاد النبً صلى هللا علٌه وسلم فً بدء الدعوة. االبتداء بهذا النداء فٌه إٌناس ٓٔ – ٔاآلٌات )

وملطفة، وتكلٌف وتشرٌف، بمهمة ثقٌلة شاقة كلف بها المصطفى صلى هللا علٌه وسلم لٌكون 

 مؤهل  للقٌام بحمل األمانة الكبرى فً هداٌة البشرٌة، وانتشالها من براثن الجاهلٌة.

 ( تهدٌد الكفار وتوعدهم. بعد أن ذكر هللا تعالى إرشاداته لنبٌه صلى هللا علٌه 1ٔ – ٔٔاآلٌات )

فهم عذاب ٌوم  وسلم فً دعوته، هدد المشركٌن وأوعدهم على اإلعراض عن قبول تلك الدعوة، وخو 

القٌامة وكٌفٌة أهواله، وعذاب الدنٌا ومخاطره ثم عاد إلى وصف عذاب اآلخرة، وتخوٌفهم به لشدته 

 لتً بلغت حدا  تشٌب الولدان، وتشقق الموات منه.ا

 ( تذكٌر وإرشاد بأنواع الهداٌة. بعد بٌان أحوال المؤمنٌن السعداء وترغٌبهم، وأحوال ٕٓاآلٌة )

األشقٌاء وتهدٌدهم بأنواع العذاب فً اآلخرة، ختمت السورة بتذكٌرات مشتملة على أنواع الهداٌة 

اعة و االحتراز عن المعصٌة، فلٌفعل، ثم خفف عن المؤمنٌن واإلرشاد، فمن أراد االشتغال بالط

مقدار قٌام اللٌل لما ٌطرأ لهم من أعذار  المرض، أو السفر للتجارة ونحوها، أو الجهاد فً سبٌل هللا 

 تعالى.

 

 :التمهيد

ٝصدٗب ػِٔب ٝٛذٟ  ؾٔذهلل ٝاُظالح ٝاُغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، اُِْٜ ػِٔ٘ب ٓب٣٘لؼ٘ب ٝاٗلؼ٘ب ثٔب ػِٔز٘باُ  ثغْ هللا

 ٝرو٠..

 ٓشع أثٞ اعؾبم كغبءٙ اُطج٤ت كشخض ٓشػٚ ا٥ًِخ )أشجٚ ٓب رٌٕٞ ثبُغشؽبٕ(ٗغؤٍ هللا اُؼبك٤خ.

كوشس اُطج٤ت هطغ سعِٚ ،كوطؼذ ،صْ صاسٙ أطؾبثٚ كغؤُٞٙ ػٖ ؽبُٚ ،صْ هبُٞا: ٓبرا كؼِذ ثو٤بّ ا٤َُِ ٝسعِي 

 ٓوطٞػخ ؟

 ٓب اعزطؼذ إٔ أهّٞ اال ثغٞسح اُجوشح . هبٍ: ٣ب كالٕ اٗٔب أشٌٞا أٓش١ هلل ،ٝهللا

 _ٓبرا ٣ذٍ ػ٤ِٚ ٛزا أُٞهق؟

أ٤ٔٛخ ه٤بّ ا٤َُِ ك٢ ؽ٤برْٜ ،ٝرِزرْٛ ثو٤بّ ا٤َُِ ،ٝاُشكوخ اُظبُؾخ ٓبرا عؤُذ ػ٘ٚ،ٝأٓٞس ًض٤شح ٗؾٖ ك٢ ؿلِخ 

 ػٜ٘ب ،ٗغؤٍ هللا إٔ ٣شؽٔ٘ب ثشؽٔزٚ.

 ٣ؼ٢٘ ه٤بّ ا٤َُِ. هبٍ رؼب٠ُ: )رزغبك٠ ع٘ٞثْٜ ػٖ أُؼبعغ(هبٍ ٓغبٛذ ٝاُؾغٖ:

 ٝهبٍ اثٖ ًض٤ش ك٢ رلغ٤شٙ :)٣ؼ٢٘ ه٤بّ ا٤َُِ ٝرشى اُّ٘ٞ ٝاالػطغبع ػ٠ِ اُلشػ اُٞؽ٤ئخ.

 ٝهبٍ رؼب٠ُ: )ًبٗٞا ه٤ِال ٖٓ ا٤َُِ ٓب ٣ٜغؼٕٞ* ٝثبألعؾبس ْٛ ٣غزـلشٕٝ(

 بس.هبٍ اُؾغٖ: ًبثذٝا ا٤َُِ، ّٝٓذٝا اُظالح ا٠ُ اُغؾش، صْ عِغٞا ك٢ اُذػبء ٝاالعزٌبٗخ ٝاالعزـل

هبٍ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: } ك٢ اُغ٘خ ؿشكخ ٣شٟ ظبٛشٛب ٖٓ ثبؽٜ٘ب، ٝثبؽٜ٘ب ٖٓ ظبٛشٛب { كو٤َ: ُٖٔ 

 ٣ب سعٍٞ هللا؟ هبٍ: } ُٖٔ أؽبة اٌُالّ، ٝأؽؼْ اُطؼبّ، ٝثبد هبئٔبً ٝاُ٘بط ٤ٗبّ { 
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 أعش خبص ٝعضاء ُٖٔ هبّ ثٜزٙ األػٔبٍ اُز٢ ٜٓ٘ب ه٤بّ ا٤َُِ.

ٝعِْ : } ٖٓ هبّ ثؼشش آ٣بد ُْ ٣ٌُزت ٖٓ اُـبك٤ِٖ، ٖٝٓ هبّ ثٔبئخ آ٣خ ًزت ٖٓ اُوبٗز٤ٖ،  هبٍ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ 

 بّ ثؤُق آ٣خ ًزت ٖٓ أُو٘طش٣ٖ { ٖٝٓ ه

 ٝهبٍ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ : } أكؼَ اُظالح ثؼذ اُلش٣ؼخ طالح ا٤َُِ {

٢ُ إٔ رـلش ٢ُ ٝرشؽ٢٘ٔ ،كوبٍ  ٝهظخ اُغبس٣خ اُز٢ ًبٗذ رظ٢ِ ا٤َُِ ٝرج٢ٌ ٝرذػٞ هللا ٝروٍٞ: ٣ب هللا ثؾجي

 ُٜب ع٤ذٛب: ٝٓب ٣ذس٣ي إٔ هللا ٣ؾجي؟

 هبُذ: ُٞ أٗٚ ٓب ٣ؾج٢٘ ٓب أهب٢٘ٓ ٝأسهذى.

 ٝخبُذ ثٖ ٝسام ًبٕ ُٚ عبس٣خ رظ٢ِ ا٤َُِ كزذػٞا هللا ٝرج٢ٌ كوبٍ ُٜب :هللا ؿلٞس سؽ٤ْ.

 ُغجن.هبُذ: ٝهللا ا٢ٗ ألإَٓ أٓضبٍ اُغجبٍ ك٢ ؽغٖ ظ٢٘ ثبهلل ،٢ٌُ٘ٝ أخش٠ ؽغشح ا

 ٞا ك٢ ه٤بّ ا٤َُِ ػ٠ِ عجغ ؽجوبد:هبٍ اثٖ اُغٞص١: ٝاػِْ إٔ اُغِق ًبٗ

 ؼ ثٞػٞء اُؼشبء.اُطجوخ األ٠ُٝ: ًبٗٞا ٣ؾ٤ٕٞ ًَ ا٤َُِ، ٝك٤ْٜ ٖٓ ًبٕ ٣ظ٢ِ اُظج

 ُضب٤ٗخ: ًبٗٞا ٣وٕٞٓٞ شطش ا٤َُِ.اُطجوخ ا

هللا ػض ٝعَ طالح داٝد؛ ًبٕ ٣٘بّ اُطجوخ اُضبُضخ: ًبٗٞا ٣وٕٞٓٞ صِش ا٤َُِ، هبٍ اُ٘ج٢ : } أؽت اُظالح ا٠ُ 

 ٤َِ، ٣ٝوّٞ صِضٚ، ٣ٝ٘بّ ُعذعٚ {.ٗظق اُ

 ًبٗٞا ٣وٕٞٓٞ عذط ا٤َُِ أٝ خٔغٚ.اُطجوخ اُشاثؼخ: 

 جٚ اُّ٘ٞ ك٤٘بّ، كبرا اٗزجٚ هبّ.اُطجوخ اُخبٓغخ: ًبٗٞا ال ٣شاػٕٞ اُزوذ٣ش، ٝاٗٔب ًبٕ أؽذْٛ ٣وّٞ ا٠ُ إٔ ٣ـِ

 ا٤َُِ أسثغ سًؼبد أٝ سًؼز٤ٖ. ٖٓ اُطجوخ اُغبدعخ: هّٞ ًبٗٞا ٣ظِٕٞ

ـِٕٞ ك٢ اُغؾش، ك٤غٔؼٕٞ ث٤ٖ اُطشك٤ٖ. ٝك٢ طؾ٤ؼ ٓغِْ  اُطجوخ اُغبثؼخ: هّٞ ٣ُؾ٤ٕٞ ٓب ث٤ٖ اُؼشبء٣ٖ، ٣ُٝؼغِّ

 خ٤شاً اال آربٙ، ٝرُي ًَ ٤ُِخ  إٔ اُ٘ج٢ هبٍ: } إ ك٢ ا٤َُِ ُغبػخ ال ٣ٞاكوٜب ػجذ ٓغِْ ٣غؤٍ هللا ك٤ٜب

 إ ك٤ٚ ُزح ُٞ ٣ؼِْ أُِٞى ػٜ٘ب ُغبُذٝٗب ػ٤ِٜب ثبُغ٤ٞف ،ُٖٝ ٗؼط٤ْٜ ا٣بٛب.هبٍ اُؾغٖ ػٖ ه٤بّ ا٤َُِ : -

 ٝأٓش هللا ٗج٤٘ب ٓؾٔذ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ثو٤بّ ا٤َُِ كوبٍ: )٣ب أ٣ٜب أُضَٓ *هْ ا٤َُِ اال ه٤ِال(

هللا ع٘زذاسط ٛزٙ  ٝعٞسر٘ب ا٤ُّٞ ثبرٕ هللا ٢ٛ عٞسح أُضَٓ اُز٢ رزٌِْ ػٖ ه٤بّ ا٤َُِ ٝصاد اُذاػ٤خ ،ا٤ُّٞ ثبرٕ

 اُغٞسح

 
 :فىائد وأسئلت تدبريت

سَ   َٝ  ِٚ ْٝ ِصْد َػ٤َِْ ُْ٘ٚ ه٤َِِاًل * أَ ِٓ ْٗوُْض  ِٝ ا ََ ااِلَّ ه٤َِِاًل * ِْٗظلَُٚ أَ ِْ ا٤َُِّْ َُ * هُ ِّٓ ضَّ ُٔ ُْ َب ا َٕ رَْشر٤ِاًل * اَِّٗب ٣َب أ٣َُّٜ ُْوُْشآ َِ ا ِْو٢ِ رِّ َعُ٘

َبِس َعجْ  َّٕ ََُي ك٢ِ اََُّٜ٘ ُّ ه٤ِاًل * اِ َٞ أَْه َٝ ْؽئًب  َٝ ٢َِٛ أََشذُّ   َِ َّٕ َٗبِشئَخَ ا٤َُِّْ اًل صَو٤ِاًل * اِ ْٞ َْ َسثَِّي َػ٤ََِْي هَ ِش اْع ًُ اْر َٝ ٣ِٞاًل *  ًؾب ؽَ

ِشِة اَل اََُِٚ ااِلَّ  ـْ َٔ ُْ ا َٝ ْشِشِم  َٔ ُْ ِٚ رَْجز٤ِاًل * َسةُّ ا َْ ا٤َُِْ رَجَزَّ َٝ ْْ ُْٛغْشُٛ ا َٝ  َٕ ب ٣َوُُُٞٞ َٓ اْطجِْش َػ٠َِ  َٝ ٤ًِاًل *  َٝ َٞ كَبرَِّخْزُٙ  ُٛ 

ْْ ه٤َِِاًل  ُِْٜ ِّٜ َٓ َٝ ِخ  َٔ َٖ أ٢ُُِٝ اَُّْ٘ؼ ث٤ِ زِّ ٌَ ُٔ ُْ ا َٝ َرْس٢ِٗ  َٝ ٤اًل *  ِٔ    { َْٛغًشا َع

  ط: ٓب ٓؼ٠٘ أُضَٓ؟
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أُزـط٢ ثض٤بثٚ ًبُٔذصش، ٝٛزا اُٞطق ؽظَ ٖٓ سعٍٞ هللا ـ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ ؽ٤ٖ أًشٓٚ هللا   : أُضَٓ

عجش٣َ ا٤ُٚ، كشأٟ أٓشا ُْ ٣ش ٓضِٚ، ٝال ٣وذس ػ٠ِ اُضجبد ُٚ اال   [ ٝؽ٤ٚ ثبسعبٍ ] ثشعبُزٚ، ٝاثزذأٙ ثبٗضاٍ 

ص٢ِٗٞٓ   "   : ػ٤ِٚ اُغالّ، كؤر٠ ا٠ُ أِٛٚ، كوبٍأُشعِٕٞ، كبػزشاٙ ك٢ اثزذاء رُي اٗضػبط ؽ٤ٖ سأٟ عجش٣َ 

كـطٚ ؽز٠ ثِؾ ٓ٘ٚ   " ٓب أٗب ثوبسة   "   : كوبٍ  " اهشأ   "   : ٝٛٞ رشػذ كشائظٚ، صْ عبءٙ عجش٣َ كوبٍ  " ص٢ِٗٞٓ 

٢، اُغٜذ، ٝٛٞ ٣ؼبُغٚ ػ٠ِ اُوشاءح، كوشأ ـ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ صْ أُو٠ هللا ػ٤ِٚ اُضجبد، ٝربثغ ػ٤ِٚ اُٞؽ

   . ؽز٠ ثِؾ ٓجِـب ٓب ثِـٚ أؽذ ٖٓ أُشع٤ِٖ

كغجؾبٕ هللا، ٓب أػظْ اُزلبٝد ث٤ٖ اثزذاء ٗجٞرٚ ٜٝٗب٣زٜب، ُٜٝزا خبؽجٚ هللا ثٜزا اُٞطق اُز١ ٝعذ ٓ٘ٚ ك٢ أٍٝ 

   . أٓشٙ

 ٓش ك٢ ٛزٙ اُغٞسح ٓٞعٜٚ ُِ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ، ٓب اُؾٌٔخ ٜٓ٘ب؟اٝط: صٔذ أ

ٔزؼِوخ ثٚ، صْ أٓشٙ ثبُظجش ػ٠ِ أر٣خ أػذائٚ ، صْ أٓشٙ ثبُظذع ثؤٓشٙ، ٝاػالٕ دػٞرْٜ كؤٓشٙ ٛ٘ب ثبُؼجبداد اُ

   . ا٠ُ هللا، كؤٓشٙ ٛ٘ب ثؤششف اُؼجبداد، ٢ٛٝ اُظالح، ٝثآًذ األٝهبد ٝأكؼِٜب، ٝٛٞ ه٤بّ ا٤َُِ

ََ ااِلَّ ه٤َِِاًل  }   : ٖٝٓ سؽٔزٚ رؼب٠ُ، أٗٚ ُْ ٣ؤٓشٙ ثو٤بّ ا٤َُِ ًِٚ، ثَ هبٍ ِْ ا٤َُِّْ    .   { هُ

ُْ٘ٚ  }   : صْ هذس رُي كوبٍ ِٓ ْٗوُْض  ِٝ ا    . ثؤٕ ٣ٌٕٞ اُضِش ٝٗؾٞٙ  { ه٤َِِاًل  } ٖٓ اُ٘ظق   : أ١  { ِْٗظلَُٚ أَ

 {  ِٚ ْٝ ِصْد َػ٤َِْ     . ػ٠ِ اُ٘ظق، ك٤ٌٕٞ اُضِض٤ٖ ٝٗؾٞٛب  : أ١  { أَ

 ط: عبء ٛ٘ب األٓش ثزشر٤َ اُوشإٓ ُْٝ ٣ؤٓشٙ إٔ ٣وشأٙ، كِٔبرا؟

َٕ رَْشر٤ِاًل  } ُْوُْشآ َِ ا َسرِّ شر٤َ اُوشإٓ ثٚ ٣ؾظَ اُزذثش ٝاُزلٌش، ٝرؾش٣ي اُوِٞة ثٚ، ٝاُزؼجذ ثآ٣برٚ، ٝاُز٤ٜئ كبٕ ر  { َٝ

اًل صَو٤ِاًل  }   : ٝاالعزؼذاد اُزبّ ُٚ، كبٗٚ هبٍ ْٞ ِْو٢ِ َػ٤ََِْي هَ اُؼظ٤ٔخ   : ٗٞؽ٢ ا٤ُي ٛزا اُوشإٓ اُضو٤َ، أ١  : أ١  { اَِّٗب َعُ٘

   . ب٤ٗٚ، اُغ٤ِِخ أٝطبكٚ، ٝٓب ًبٕ ثٜزا اُٞطق، ؽو٤ن إٔ ٣ز٤ٜؤ ُٚ، ٣ٝشرَ، ٣ٝزلٌش ك٤ٔب ٣شزَٔ ػ٤ِٚٓؼ

 ط: ٓب اُؾٌٔخ ٖٓ أٓشٙ ثو٤بّ ا٤َُِ؟

َِ  }   : صْ رًش اُؾٌٔخ ك٢ أٓشٙ ثو٤بّ ا٤َُِ، كوبٍ َّٕ َٗبِشئَخَ ا٤َُِّْ ُّ  } ظالح ك٤ٚ ثؼذ اُّ٘ٞ اُ  : أ١  { اِ َٞ أَْه َٝ ْؽئًب  َٝ ٢َِٛ أََشذُّ 

أهشة ا٠ُ رؾظ٤َ ٓوظٞد اُوشإٓ، ٣زٞاؽؤ ػ٠ِ اُوشإٓ اُوِت ٝاُِغبٕ، ٝروَ اُشٞاؿَ، ٣ٝلْٜ ٓب   : أ١  { ه٤ِاًل 

َبِس  }   : ٣وٍٞ، ٣ٝغزو٤ْ ُٚ أٓشٙ، ٝٛزا ثخالف اُٜ٘بس، كبٗٚ ال ٣ؾظَ ثٚ ٛزا أُوظٞد ، ُٜٝزا هبٍ َّٕ ََُي ك٢ِ اََُّٜ٘ اِ

٣ِٞاًل َعجْ     . رشددا ػ٠ِ ؽٞائغي ٝٓؼبشي، ٣ٞعت اشزـبٍ اُوِت ٝػذّ رلشؿٚ اُزلشؽ اُزبّ  : أ١  { ًؾب ؽَ

 ط: ٓب اُزًش أُوظٞد ثٚ ٛ٘ب؟

325

javascript:openquran(72,2,2)
javascript:openquran(72,3,3)
javascript:openquran(72,4,4)
javascript:openquran(72,4,4)
javascript:openquran(72,5,5)
javascript:openquran(72,6,6)
javascript:openquran(72,6,6)
javascript:openquran(72,6,6)
javascript:openquran(72,7,7)
javascript:openquran(72,7,7)


 

7 
 

 سورة الــــمــــزمــــــل

َْ َسثِّيَ  }  ِش اْع ًُ اْر ِٚ رَْجز٤ِاًل  } شبَٓ ألٗٞاع اُزًش ًِٜب   { َٝ َْ ا٤َُِْ رَجَزَّ اٗوطغ ا٠ُ هللا رؼب٠ُ، كبٕ االٗوطبع ا٠ُ   : أ١  { َٝ

هللا ٝاإلٗبثخ ا٤ُٚ، ٛٞ االٗلظبٍ ثبُوِت ػٖ اُخالئن، ٝاالرظبف ثٔؾجخ هللا، ًَٝ ٓب ٣وشة ا٤ُٚ، ٣ٝذ٢ٗ ٖٓ 

   . سػبٙ

ِشةِ َسةُّ اُْ  }  ـْ َٔ ُْ ا َٝ ْشِشِم  ، كٜٞ رؼب٠ُ سة أُشبسم  [ ًِٜب ] ٝٛزا اعْ ع٘ظ ٣شَٔ أُشبسم ٝأُـبسة   { َٔ

ٝأُـبسة، ٝٓب ٣ٌٕٞ ك٤ٜب ٖٓ األٗٞاس، ٝٓب ٢ٛ ٓظِؾخ ُٚ ٖٓ اُؼبُْ اُؼ١ِٞ ٝاُغل٢ِ، كٜٞ سة ًَ ش٢ء 

   . ٝخبُوٚ ٝٓذثشٙ

َٞ اَل  }  ال ٓؼجٞد اال ٝعٜٚ األػ٠ِ، اُز١ ٣غزؾن إٔ ٣خض ثبُٔؾجخ ٝاُزؼظ٤ْ، ٝاإلعالٍ   : أ١  {  اََُِٚ ااِلَّ ُٛ

٤ًِاًل  }   : ٝاُزٌش٣ْ، ُٜٝزا هبٍ َٝ    . ؽبكظب ٝٓذثشا ألٓٞسى ًِٜب  : أ١  { كَبرَِّخْزُٙ 

 ط: ٓب ٛٞ أْٛ صاد ٣زضٝد ثٚ اُذاػ٢ ا٠ُ هللا؟

ٞطب، ٝثبُزًش ػٔٞٓب، ٝرُي ٣ؾظَ ُِؼجذ ٌِٓخ ه٣ٞخ ك٢ رؾَٔ األصوبٍ، ٝكؼَ اُضو٤َ كِٔب أٓشٙ هللا ثبُظالح خظ

ٖٓ األػٔبٍ، أٓشٙ ثبُظجش ػ٠ِ ٓب ٣وٍٞ ك٤ٚ أُؼبٗذٕٝ ُٚ ٣ٝغجٞٗٚ ٣ٝغجٕٞ ٓب عبء ثٚ، ٝإٔ ٣ٔؼ٢ ػ٠ِ أٓش 

ؾخ اُٜغش هللا، ال ٣ظذٙ ػ٘ٚ طبد، ٝال ٣شدٙ ساد، ٝإٔ ٣ٜغشْٛ ٛغشا ع٤ٔال، ٝٛٞ اُٜغش ؽ٤ش اهزؼذ أُظِ

   . اُز١ ال أر٣خ ك٤ٚ، ك٤وبثِْٜ ثبُٜغش ٝاإلػشاع ػْٜ٘ ٝػٖ أهٞاُْٜ اُز٢ رئر٣ٚ، ٝأٓشٙ ثغذاُْٜ ثبُز٢ ٢ٛ أؽغٖ

 ط: ٓب ٝاعت اُذاػ٤خ ػ٘ذٓب ٣ٞاعٚ ثؼذّ اُوجٍٞ؟

 {  َٖ ث٤ِ زِّ ٌَ ُٔ ُْ ا َٝ َرْس٢ِٗ  خِ  }   : ارش٢ً٘ ٝا٣بْٛ، كغؤٗزوْ ْٜٓ٘، ٝإ أِٜٓزْٜ كال أِْٜٛٔ، ٝهُٞٚ  : أ١  { َٝ َٔ   : أ١  { أ٢ُُِٝ اَُّْ٘ؼ

َّٕ  }   : أطؾبة اُ٘ؼٔخ ٝاُـ٠٘، اُز٣ٖ ؽـٞا ؽ٤ٖ ٝعغ هللا ػ٤ِْٜ ٖٓ سصهٚ، ٝأٓذْٛ ٖٓ كؼِٚ ًٔب هبٍ رؼب٠ُ ًَالَّ اِ

٠َ٘ ـْ ْٕ َسآُٙ اْعزَ ٠ أَ ـَ َٕ ٤ََُْط َْٗغب    .   { اإْلِ

 ٘ذٙ ٖٓ اُؼوبة، كوبٍصْ رٞػذْٛ ثٔب ػ :   

َٝ  }   [ 1ٔـ  ٕٔ ]   ٍُ ُِْغجَب ا َٝ َّ رَْشُعُق اأْلَْسُع  ْٞ ب * ٣َ ًٔ َػَزاثًب أ٤َُِ َٝ ٍخ  ب َرا ُؿظَّ ًٓ ؽََؼب َٝ ب *  ًٔ َعِؾ٤ َٝ باًل  ٌَ ْٗ َّٕ ََُذ٣َْ٘ب أَ بَٗذِ اِ ًَ

٤ِٜاًل  َٓ ض٤ِجًب  ًَ  ٍُ ُِْغجَب    { ا

باًل  } إ ػ٘ذٗب   : أ١ ٌَ ْٗ ب }   . ػزاثب شذ٣ذا، عؼِ٘بٙ ر٤ٌ٘ال ُِز١ ال ٣ضاٍ ٓغزٔشا ػ٠ِ اُزٗٞة  : أ١  { أَ ًٔ َعِؾ٤   : أ١  { َٝ

خٍ  } ٗبسا ؽب٤ٓخ  ب َرا ُؿظَّ ًٓ ؽََؼب َػَزاثًب  } ٔ٘زٖ، ٝرُي ُٔشاسرٚ ٝثشبػزٚ، ًٝشاٛخ ؽؼٔٚ ٝس٣ؾٚ اُخج٤ش اُ  { َٝ َٝ

ب ًٔ ٍُ  } ٓٞعؼب ٓلظؼب، ٝرُي   : أ١  { أ٤َُِ ُِْغجَب ا َٝ َّ رَْشُعُق اأْلَْسُع  ْٞ ٍُ  } ٖٓ اٍُٜٞ اُؼظ٤ْ،   { ٣َ ُِْغجَب بَِٗذ ا ًَ َٝ }  

٤ِٜاًل  } اُشاع٤بد اُظْ اُظالة  َٓ ض٤ِجًب  ثٔ٘ضُخ اُشَٓ أُٜ٘بٍ أُ٘زضش، صْ اٜٗب رجظ ثؼذ رُي، كزٌٕٞ   : أ١  { ًَ

   . ًبُٜجبء أُ٘ضٞس

َِْ٘ب }   [ 1ٔـ  1ٔ ]  ٍَ  اَِّٗب أَْسَع ُعٞ ُٕ اُشَّ ْٞ َٕ َسُعٞاًل * كََؼَظ٠ كِْشَػ ْٞ َِْ٘ب ا٠َُِ كِْشَػ ب أَْسَع َٔ ًَ  ْْ ٌُ ًِٛذا َػ٤َِْ ْْ َسُعٞاًل َشب ٌُ ا٤َُِْ

ث٤ِاًل  َٝ    { كَؤََخْزَٗبُٙ أَْخًزا 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ط: ٓب أػظْ ٓ٘ٚ ٣ٔزٖ هللا ثٜب ػ٠ِ ػجبدٙ؟

ش اُ٘ز٣ش، اُشبٛذ ػ٠ِ األٓخ ثؤػٔبُْٜ، اؽٔذٝا سثٌْ ػ٠ِ اسعبٍ ٛزا اُ٘ج٢ األ٢ٓ اُؼشث٢ اُجش٤  : ٣وٍٞ رؼب٠ُ

ٝاشٌشٝٙ ٝهٞٓٞا ثٜزٙ اُ٘ؼٔخ اُغ٤ِِخ، ٝا٣بًْ إٔ رٌلشٝٛب، كزؼظٞا سعٌُْٞ، كزٌٞٗٞا ًلشػٕٞ ؽ٤ٖ أسعَ هللا 

شذ٣ذا   : ا٤ُٚ ٓٞع٠ ثٖ ػٔشإ، كذػبٙ ا٠ُ هللا، ٝأٓشٙ ثبُزٞؽ٤ذ، كِْ ٣ظذهٚ، ثَ ػظبٙ، كؤخزٙ هللا أخزا ٝث٤ال أ١

   . ث٤ِـب

ْلُؼٞاًل  }   [ 1ٔـ  7ٔ ]  َٓ ْػُذُٙ  َٝ  َٕ ب ًَ  ِٚ ْ٘لَِطٌش ثِ ُٓ بُء  َٔ َٕ ِش٤جًب * اُغَّ َُْذا ِٞ ُْ َُ ا ب ٣َْغَؼ ًٓ ْٞ َ٣ ْْ لَْشرُ ًَ  ْٕ َٕ اِ َّوُٞ ٤َْق رَز ٌَ    { كَ

أٓشٙ، اُؼظ٤ْ هذسٙ ، اُز١ ٣ش٤ت اُُٞذإ، ك٤ٌق ٣ؾظَ ٌُْ اُلٌبى ٝاُ٘غبح ٖٓ ٣ّٞ اُو٤بٓخ، ا٤ُّٞ ا٤َُٜٔ   : أ١

ْلُؼٞاًل  } ٝرزٝة ُٚ اُغٔبداد اُؼظبّ، كززلطش ثٚ اُغٔبء ٝر٘زضش ثٚ ٗغٜٞٓب  َٓ ْػُذُٙ  َٝ  َٕ ب ال ثذ ٖٓ ٝهٞػٚ،   : أ١  { ًَ

   . ٝال ؽبئَ دٝٗٚ

ِٚ َعج٤ِاًل  }   [ 1ٔ ]  ْٖ َشبَء ارََّخَز ا٠َُِ َسثِّ َٔ ًَِشحٌ كَ ِٙ رَْز َّٕ َِٛز    { اِ

 ط: َٛ ًَ ٖٓ ثِـزٚ اُشعبُخ ٣٘زلغ ثٜب؟

إ ٛزٙ أُٞػظخ اُز٢ ٗجؤ هللا ثٜب ٖٓ أؽٞاٍ ٣ّٞ اُو٤بٓخ ٝأٛٞاُٚ ، رزًشح ٣ززًش ثٜب أُزوٕٞ، ٣ٝ٘ضعش ثٜب   [  : أ١ ] 

ِٚ َعج٤ِاًل  } أُئٕٓ٘ٞ،  ْٖ َشبَء ارََّخَز ا٠َُِ َسثِّ َٔ ؽش٣وب ٓٞطال ا٤ُٚ، ٝرُي ثبرجبع ششػٚ، كبٗٚ هذ أثبٗٚ ًَ   : أ١  { كَ

اُج٤بٕ، ٝأٝػؾٚ ؿب٣خ اإل٣ؼبػ، ٝك٢ ٛزا د٤َُ ػ٠ِ إٔ هللا رؼب٠ُ أهذس اُؼجبد ػ٠ِ أكؼبُْٜ، ٌْٜٝٓ٘ ٜٓ٘ب، ال 

   . إ أكؼبُْٜ روغ ثـ٤ش ٓش٤ئزْٜ، كبٕ ٛزا خالف اُ٘وَ ٝاُؼوَ  : ٔب ٣وُٞٚ اُغجش٣خً

 [ ٕٓ ]   {  َٖ ِٓ ؽَبئِلَخٌ  َٝ صُُِضَُٚ  َٝ ِْٗظلَُٚ  َٝ  َِ ْٖ صُُِض٢َِ ا٤َُِّْ ِٓ ُّ أَْد٠َٗ  ُْ أَََّٗي رَوُٞ َّٕ َسثََّي ٣َْؼَِ َبَس اِ اَُّٜ٘ َٝ  ََ ُس ا٤َُِّْ ُ ٣ُوَذِّ هللاَّ َٝ َؼَي  َٓ  َٖ اَُِّز٣

ْشػَ  َٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ُٕ ٞ ٌُ ْٕ َع٤َ َْ أَ ِٕ َػِِ ُْوُْشآ َٖ ا ِٓ َش  ب ر٤ََغَّ َٓ ْْ كَبْهَشُءٝا  ٌُ ْٖ رُْؾُظُٞٙ كَزَبَة َػ٤َِْ َُ ْٕ َْ أَ َٕ َػِِ َٕ ٣َْؼِشثُٞ آَخُشٝ َٝ  ٠

 ِ َِ هللاَّ ْٖ كَْؼ ِٓ  َٕ ٞ ـُ آرُٞا ك٢ِ اأْلَْسِع ٣َْجزَ َٝ اَلحَ  ٞا اُظَّ ُٔ أَه٤ِ َٝ  ُْٚ٘ ِٓ َش  ب ر٤ََغَّ َٓ ِ كَبْهَشُءٝا  َِ هللاَّ َٕ ك٢ِ َعج٤ِ َٕ ٣ُوَبرُِِٞ آَخُشٝ َٝ

َٞ خَ  ُٛ ِ َْ٘ذ هللاَّ ْٖ َخ٤ٍْش رَِغُذُٝٙ ِػ ِٓ  ْْ ٌُ ْٗلُِغ ٞا أِلَ ُٓ ب رُوَذِّ َٓ َٝ َ هَْشًػب َؽَغً٘ب  أَْهِشُػٞا هللاَّ َٝ بحَ  ًَ َْ أَْعشً اُضَّ أَْػظَ َٝ لُِشٝا ٤ًْشا  ـْ اْعزَ َٝ ا 

 ٌْ َ َؿلٌُٞس َسِؽ٤ َّٕ هللاَّ َ اِ    { هللاَّ

  رًش هللا ك٢ أٍٝ ٛزٙ اُغٞسح أٗٚ أٓش سعُٞٚ ثو٤بّ ٗظق ا٤َُِ أٝ صِضٚ أٝ صِض٤ٚ، ٝاألطَ إٔ أٓزٚ أعٞح

   . ُٚ ك٢ األؽٌبّ، ٝرًش ك٢ ٛزا أُٞػغ، أٗٚ آزضَ رُي ٛٞ ٝؽبئلخ ٓؼٚ ٖٓ أُئ٤ٖ٘ٓ

 ُ ٖألٝآش طؼٞثخ ك٢ ر٘ل٤زٛب؟ ٤ًٝق خلق هللا ػْٜ٘؟ط: َٛ ٝاعٚ أُٔزض٤ِ 

ُ  }   : ُٝٔب ًبٕ رؾش٣ش اُٞهذ أُؤٓٞس ثٚ ٓشوخ ػ٠ِ اُ٘بط، أخجش أٗٚ عَٜ ػ٤ِْٜ ك٢ رُي ؿب٣خ اُزغ٤َٜ كوبٍ هللاَّ َٝ

َبسَ  اَُّٜ٘ َٝ  ََ ُس ا٤َُِّْ    . ٣ؼِْ ٓوبد٣شٛٔب ٝٓب ٣ٔؼ٢ ٜٓ٘ٔب ٣ٝجو٠  : أ١  { ٣ُوَذِّ

ْٖ رُْؾُظُٞٙ  }  َُ ْٕ َْ أَ رؼشكٞا ٓوذاسٙ ٖٓ ؿ٤ش ص٣بدح ٝال ٗوض، ٌُٕٞ رُي ٣غزذػ٢ اٗزجبٛب ٝػ٘بء   [ ُٖ ]   : أ١  { َػِِ

َٖ  } ٞاء صاد ػ٠ِ أُوذس أٝ ٗوض، كخلق ػٌْ٘، ٝأٓشًْ ثٔب ر٤غش ػ٤ٌِْ، ع  : صائذا أ١ ِٓ َش  ب ر٤ََغَّ َٓ كَبْهَشُءٝا 
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 سورة الــــمــــزمــــــل

 ِٕ ُْوُْشآ ٓٔب رؼشكٕٞ ٝٓٔب ال ٣شن ػ٤ٌِْ، ُٜٝزا ًبٕ أُظ٢ِ ثب٤َُِ ٓؤٓٞسا ثبُظالح ٓب داّ ٗش٤طب، كبرا   : أ١  { ا

   . ثطٔؤ٤ٗ٘خ ٝساؽخ كزش أٝ ًغَ أٝ ٗؼظ، ك٤ِغزشػ، ٤ُؤر٢ اُظالح

 ط: ٓب٢ٛ األعجبة اُذاػ٤خ ُِزخل٤ق ٖٓ اؽبُخ ٝهذ طالح ا٤َُِ؟

ْشَػ٠ }   : صْ رًش ثؼغ األعجبة أُ٘بعجخ ُِزخل٤ق، كوبٍ َٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ُٕ ٞ ٌُ ْٕ َع٤َ َْ أَ ٣شن ػ٤ِْٜ طالح صِض٢ ا٤َُِ   { َػِِ

ك٤ِظَ أُش٣غ أُزغَٜ ػ٤ِٚ ، ٝال ٣ٌٕٞ أ٣ؼب ٓؤٓٞسا ثبُظالح هبئٔب ػ٘ذ ٓشوخ رُي، ثَ  أٝ ٗظلٚ أٝ صِضٚ،

َٕ ك٢ِ اأْلَْسِع  }   .  [ ُٝٚ أعش ٓب ًبٕ ٣ؼَٔ طؾ٤ؾب ] ُٞ شوذ ػ٤ِٚ اُظالح اُ٘بكِخ، كِٚ رشًٜب  َٕ ٣َْؼِشثُٞ آَخُشٝ َٝ

 ْٖ ِٓ  َٕ ٞ ـُ ِ  ٣َْجزَ َِ هللاَّ ٝػِْ إٔ ٌْٓ٘ ٓغبكش٣ٖ ٣غبكشٕٝ ُِزغبسح، ٤ُغزـ٘ٞا ػٖ اُخِن، ٣ٝزٌللٞا ػٖ اُ٘بط   : أ١  { كَْؼ

كبُٔغبكش، ؽبُٚ ر٘بعت اُزخل٤ق، ُٜٝزا خلق ػ٘ٚ ك٢ طالح اُلشع، كؤث٤ؼ ُٚ عٔغ اُظالر٤ٖ ك٢ ٝهذ   : أ١

   . ٝاؽذ، ٝهظش اُظالح اُشثبػ٤خ

ُْ٘ٚ  } ًٝزُي  ِٓ ب ر٤ََغََّش  َٓ ِ كَبْهَشُءٝا  َِ هللاَّ َٕ ك٢ِ َعج٤ِ َٕ ٣ُوَبرُِِٞ كزًش رؼب٠ُ رخل٤ل٤ٖ، رخل٤لب ُِظؾ٤ؼ أُو٤ْ،   { آَخُشٝ

٣شاػ٢ ك٤ٚ ٗشبؽٚ، ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣ٌِق ػ٤ِٚ رؾش٣ش اُٞهذ، ثَ ٣زؾشٟ اُظالح اُلبػِخ، ٢ٛٝ صِش ا٤َُِ ثؼذ 

   . ٗظلٚ األٍٝ

خل٤لب ُِٔش٣غ أٝ أُغبكش، عٞاء ًبٕ علشٙ ُِزغبسح، أٝ ُؼجبدح، ٖٓ هزبٍ أٝ عٜبد، أٝ ؽظ، أٝ ػٔشح، ٝٗؾٞ ٝر

رُي ، كبٗٚ أ٣ؼب ٣شاػ٢ ٓب ال ٣ٌِلٚ، كِِٚ اُؾٔذ ٝاُض٘بء، اُز١ ٓب عؼَ ػ٠ِ األٓخ ك٢ اُذ٣ٖ ٖٓ ؽشط، ثَ عَٜ 

   . ششػٚ، ٝساػ٠ أؽٞاٍ ػجبدٙ ٝٓظبُؼ د٣ْٜ٘ ٝأثذاْٜٗ ٝد٤ٗبْٛ

 ط: ٓب٢ٛ أْٛ ػجبدر٤ٖ أٓش هللا ثٜب ػجبدٙ؟

اهبٓخ اُظالح، اُز٢ ال ٣غزو٤ْ اُذ٣ٖ اال ثٜب، ٝا٣زبء اُضًبح   : صْ أٓش اُؼجبد ثؼجبدر٤ٖ، ٛٔب أّ اُؼجبداد ٝػٔبدٛب

   : اُز٢ ٢ٛ ثشٛبٕ اإل٣ٔبٕ، ٝثٜب رؾظَ أُٞاعبح ُِلوشاء ٝأُغب٤ًٖ، ُٜٝزا هبٍ

اَلحَ  }  ٞا اُظَّ ُٔ أَه٤ِ َ هَْشًػب َؽَغً٘ب } ًبٜٗب، ٝششٝؽٜب، ٌٝٓٔالرٜب، ثؤس  { َٝ أَْهِشُػٞا هللاَّ خبُظب ُٞعٚ هللا، ٖٓ   : أ١  { َٝ

 ٝأُغزؾجخ،   ، ٤ٗخ طبدهخ، ٝرضج٤ذ ٖٓ اُ٘لظ، ٝٓبٍ ؽ٤ت، ٣ٝذخَ ك٢ ٛزا، اُظذهخ اُٞاعجخ 

 وبٍصْ ؽش ػ٠ِ ػّٔٞ اُخ٤ش ٝأكؼبُٚ ك :   {  َْ أَْػظَ َٝ َٞ َخ٤ًْشا  ُٛ ِ َْ٘ذ هللاَّ ْٖ َخ٤ٍْش رَِغُذُٝٙ ِػ ِٓ  ْْ ٌُ ْٗلُِغ ٞا أِلَ ُٓ ب رُوَذِّ َٓ َٝ

   . اُؾغ٘خ ثؼشش أٓضبُٜب، ا٠ُ عجؼٔبئخ ػؼق، ا٠ُ أػؼبف ًض٤شح  { أَْعًشا

اُذاس، ٣وبثِٚ أػؼبف أػؼبف اُذ٤ٗب، ٝٓب ػ٤ِٜب ك٢ داس اُ٘ؼ٤ْ أُو٤ْ، ٤ُٝؼِْ إٔ ٓضوبٍ رسح ٖٓ اُخ٤ش ك٢ ٛزٙ 

ٖٓ اُِزاد ٝاُشٜٞاد، ٝإٔ اُخ٤ش ٝاُجش ك٢ ٛزٙ اُذ٤ٗب، ٓبدح اُخ٤ش ٝاُجش ك٢ داس اُوشاس، ٝثزسٙ ٝأطِٚ 

ٝأعبعٚ، كٞاأعلبٙ ػ٠ِ أٝهبد ٓؼذ ك٢ اُـلالد، ٝٝاؽغشربٙ ػ٠ِ أصٓبٕ روؼذ ثـ٤ش األػٔبٍ اُظبُؾبد، 

ٞصبٙ ٖٓ هِٞة ُْ ٣ئصش ك٤ٜب ٝػع ثبسئٜب، ُْٝ ٣٘غغ ك٤ٜب رش٣ٞن ٖٓ ٛٞ أسؽْ ثٜب ٜٓ٘ب ، كِي اُِْٜ اُؾٔذ، ٝٝاؿ

   . ٝا٤ُي أُشز٠ٌ، ٝثي أُغزـبس، ٝال ؽٍٞ ٝال هٞح اال ثي
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ط: ٓبرا ٣ششع دائٔب ثؼذ اإلٗزٜبء ٖٓ اُؼجبداد؟

 {  ٌْ َ َؿلٌُٞس َسِؽ٤ َّٕ هللاَّ َ اِ لُِشٝا هللاَّ ـْ اْعزَ ٝك٢ األٓش ثبالعزـلبس ثؼذ اُؾش ػ٠ِ أكؼبٍ اُطبػخ ٝاُخ٤ش، كبئذح ًج٤شح،   { َٝ

ٝرُي إٔ اُؼجذ ٓب ٣خِٞ ٖٓ اُزوظ٤ش ك٤ٔب أٓش ثٚ، آب إٔ ال ٣لؼِٚ أطال أٝ ٣لؼِٚ ػ٠ِ ٝعٚ ٗبهض، كؤٓش ثزشه٤غ 

  . زٗت آٗبء ا٤َُِ ٝاُٜ٘بس، كٔز٠ ُْ ٣زـٔذٙ هللا ثشؽٔزٚ ٝٓـلشرٚ، كبٗٚ ٛبُيرُي ثبالعزـلبس، كبٕ اُؼجذ ٣

 
 لمسبث بيبويت:

 (:5آية )

 * ما اللمسة البيانية يف )إليك (و) عليك(؟)د.فاضل السامسائى(

( ٕٙٔلَُّكْم ) )على( ذكرنا أنها لألمور الثقيلة وما هو أشق وهي لإلستعالء )ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلقَِتاُل َوُهَو ُكْره  

َياُم ) الََة َكاَنْت َعلَى 8ٖٔالبقرة( )ُكِتَب َعلَْيُكُم الصِّ ( البقرة( لألمور الثقيلة الشاقة تستعمل )على( )إِنَّ الصَّ

ْوقُوًتا ) ا َسُنْلِقي َعلَْيَك َقْوًًل َثِقياًل )ٖٓٔاْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاًبا مَّ  ( المزمل(.٘( النساء(.ومثلها )إِنَّ

 :(11آية )

( املزمل( 11وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ) النَّعْمَةِ( الدخان( )وَذَزْنِي وَالْمُكَرِّبِنيَ أُولِي 72كَانُىا فِيهَا فَاكِهِنيَ ) وَنَعْمَةٍ*ما الفسق بني النَعمة والنِعمة )

 ؟)د.فاضل السامسائى(

وْا نِْعَمَت هللّاِ ًلَ  تفضل هللا تعالى على عباده وهي متعددة العافية والقوة واإليمان النِعمة هذه كلها نِعم )َوإِن َتُعدُّ

فهي الرفاهية والتنعم ولين العيش والرخاء من النعيم والنعيم أحد النِعم.  الَنعمة( إبراهيم( أما ُٖٗتْحُصوَها )

ْث ) ا بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ لها ِنعم والَنعمة ( الضحى( هذه كٔٔهللا تعالى ذكر السمع والبصر والدين نعمة )َوأَمَّ

ِبيَن أُولِي  ْعَمةِ الرخاء والرفاهية ولم ترد في القرآن إًل في الذّم )َوَذْرنِي َواْلُمَكذِّ ْلُهْم َقلِياًل ) النَّ ( المزمل( َٔٔوَمهِّ

 ( الدخان( لم ترد كلمة الَنعمة في الخير أما الِنعمة فكلها خير.2َٕكاُنوا ِفيَها َفاِكِهيَن ) َوَنْعَمة  )

 

 الىصبيب العمليت:

 . ركن من أركان التلذذ الذي هو )ورتل القرآن ترتٌل (البد من الترتٌل 

 . من حفظ القرآن ولم ٌعمل به كان حجة علٌه 

 . هٌئً وقت اللٌل وانشئً لك وقت 

 . ًبعض العلماء ٌقول أكتب كتبً فً اللٌل ألنه وقت هدوء والذهن صاف 
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 سورة الــــمــــزمــــــل

 ئه أحكام التجوٌد .من بركة القرآن ٌقوم اللسان وٌطبق قار 

 . اعملً فً النهار كل شًء وفً اللٌل قومً للتهجد 

 . أفضل الصلة بعد الفرٌضة صلة اللٌل 

 . قٌام اللٌل هو الذي ٌثبت الداعٌة وقدوتنا محمد صلى هللا علٌه وسلم قام حتى تفطرت قدماه 

 . على الداعٌة أن ال ٌغلب وقت النفع المتعدي على وقت النفع القاصر 

 الداعٌة أن ٌفرق بٌن النفع المتعدي على النفع القاصر . على 

 . فرغً نفسك لآلخرة حتى لو كنت مجهدة 

 . ال تكثر من الخلطة الناس 

 . البد من الخلوة تعرفٌن ما أنت علٌه وتتذكرٌن أخطائك 

 . فوضً أمرك الى هللا وهللا ٌكفٌك ما أهمك 

 اعة وتفوٌض األمر َلل .أصل العبادة التوكل على هللا ٌأتٌك الصبر على الط 

 . ال ٌهمك أٌها الداعً َلل مما ٌصٌبك من جراء الدعوة الى هللا اصبر على ما ٌقولون 

 . ًالهجر والصبر الجمٌل خالً من التشك 

 . الصبر زاد الداعٌة 

 . طعام المنعمٌن المعرضٌن عن عبادة هللا ٌكون ٌوم القٌامة غصة لهم 

 . التفكر عبادة قلبٌة 

 لعبد طرٌقٌن فاختر أحدهما الطرٌق الى هللا ونهاٌة الفوز بالجنة ،أو الركون للدنٌا أمامك أٌها ا

 وملذاتها والنتٌجة سوء العاقبة .

  .أشرف العبادات قٌام اللٌل وأشرف األوقات اللٌل وهو أقرب الى مقصود تحصٌل القرآن 

 . صل ما دمت نشٌطا فإذا تعبت فارتح 

 ال ٌمل حتى تمل .ال تشق على نفسك بالعبادة فإن هللا  

 . المرٌض ٌصل على حسب حاله المسافر ٌصلً على حسب حاله 

 . الحمد َلل الذي لم ٌجعل على األمة حرج 

 . أكثر من االستغفار 

 . افضل عبادة بعد االنتهاء من قٌام اللٌل االستغفار 

 . ٌختم العبد العبادة باالستغفار لجبر النقص الذي ٌعترٌها 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 :مع خىاتيمهب المزمل سىرةتىبسب فىاتح 

ل  ) مِّ ز  َها اْلم  ٌُّ ا أَ ٌَ َل إاِل  َقلٌِل  )ٔ) ٌْ ِه َوَرتِِّل اْلق ْرآََن َتْرتٌِل  ٖ( نِْصَفه  أَِو اْنق ْص ِمْنه  َقلٌِل  )ٕ( ق ِم الل  ٌْ ( أَْو ِزْد َعلَ

ِل َوِنْصفَ ٗ) ٌْ َثًِ الل 
ْعلَم  أَن َك َتق وم  أَْدَنى ِمْن ث ل  ٌَ ل َثه  َوَطائَِفٌة ِمَن ال ِذٌَن َمَعَك( كأنه (( وفً آخرها )إِن  َرب َك  ه  َوث 

َثًِ 
َك َتق وم  أَْدَنى ِمْن ث ل  ْعلَم  أَن  ٌَ َك  ( فاستجاب )إِن  َرب  َل إاِل  َقلٌِل  ٌْ ِل َوِنْصَفه  استجاب، أمره فً البداٌة )ق ِم الل  ٌْ  الل 

(. وأمره )َوَرتِِّل اْلق ْرآََن َتْرتٌِل  ) ل َثه  َر ِمَن اْلق ْرآَِن( أول مرة أمر َٗوث  س  ٌَ وا َما َت (( وفً اآلخر قال )َفاْقَرء 

َر ِمْنه ( كان األمر للرسول  ٌَس  وا َما َت على العموم والشمول أما  الرسول ثم اتجه إلى المؤمنٌن )َفاْقَرء 

َر ِمْنه (. هنالك بعض الخصوصٌات للرسول  س  ٌَ  ام اللٌل كان على الرسول قٌ للمؤمنٌن )َفاْقَرء وا َما َت

  واجب وهو منذوب بالنسبة المؤمنٌن.

   

 

  عٞسح أُضَٓ ٜٗب٣خ  
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 المدثر ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

  التوقٌفً سورة المدثر، وجاءت تسمٌتها فً كالم ابن عباس وابن الزبٌر، فعن ابن عباس اسمها

رضً هللا عنهما قال )نزلت سورة المدثر بمكة( وعن ابن الزبٌر مثله. وسمٌت بالمدثر الفتتاحها 

بهذا الوصف الذي وصف به النبً صلى هللا علٌه وسلم. وأصل المدثر: المتدثر، وهو الذي ٌتدثر 

 ابه لٌنام أو لٌستدفا. والدثار: اسم لما ٌتدثر به.بثٌ

  فضابل السورة: عن ٌحٌى بن أبً كثٌر قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من

َهاالقرآن قال " ٌُّ َ ٰٓأ ـ  ثِّرُ  ٌَ " قلت: ٌقولون: "اقَرأ ِباْسِم َربَِّك الِذي َخلَق" فقال أبو سلمة: سألت ﴾١﴿ ٱْلُمدَّ

د هللا رضً هللا عنهما عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر: ال أحدثك إال ما جابر بن عب

حدثنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال: )جاورت بحراء فلما قضٌت جواري هبطت فنودٌت 

فنظرت عن ٌمٌنً فلم أر شٌباَ، ونظرت عن شمالً فلم أر شٌباً، ونظرت أمامً فلم أر شٌباً، 

ًَّ ونظرت خلفً ف لم أر شٌباً، فرفعت رأسً فرأٌت شٌباً فأتٌت خدٌجة فقلت: دثِّرونً، وُصبُّوا عل

ًَّ ماًء بارداً، قال: فنزلت: " َهاماًء بارداً، قال: فدثَّرونً، وَصبُّوا عل ٌُّ ٰٓأَ ـ  ثِّرُ  ٌَ ﴾ ٢﴿ َفأَنِذرْ  قُمْ ﴾ ١﴿ ٱْلُمدَّ

 ".﴾ ٣﴿ َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ 

 ورة المزمل إذ تتشابه فً موضوعها، فقد تناولت بعض الجوانب محور السورة: شانها كسابقتها س

ٌت بالمدثر.  الشخصٌة فً حٌاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم، ولهذا ُسمِّ

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

 نالحظ أن سورة الحاقة تحدثت عن أصحاب الٌمٌن وأصحاب الشمال، وتحدثت عن المكذبٌن بالٌوم   

اآلخر، وأن سورة المعارج تحدثت عن الكافرٌن وموقف من موقفهم وأن سورة نوح حدثتنا عن أمة رفضت 

اإلنذار، وأن سورة الجن حدثتنا عن نفر قبلوا اإلنذار، وأن سورة المزمل حددت للنذٌر ما ٌنبغً فعله فً 

د للنذٌر أخالقه التً تقتضٌها عالقته مع هللا، وفً مواقفه من نوع الكافرٌن، وتأتً سورة )المدثر( لتحد

عملٌة اإلنذار، ومواقفه من أنواع من المكذبٌن، وعرض لحال أهل الٌمٌن ولحال المجرمٌن فً اآلخرة، مما 

ٌذكرنا بسورة الحاقة، فسورة المدثر تكمل دور سورة المزمل، وهً ترتبط بمجموعتها كلها برباط وثٌق، 

معانٌها، وتتكامل مع بعضها فً تفصٌلها لمحاورها من سور وهكذا نجد المجموعة تتكامل مع بعضها فً 

ل فً األساس والطرٌق.  البقرة لتفصِّ

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 ٌظهر تعلق السورة بما قبلها من ثالثة وجوه: 

333



 

3 
 

الــــمــــدثـــــرسورة   

 األول: توافق السورتٌن فً االفتتاح بنداء النبً صلى هللا علٌه وسلم.

 كلتٌهما نازل على المشهور فً قصة واحدة.الثانً: صدر 

الثالث: ابتدأت السورة السابقة باألمر بقٌام اللٌل )التهجد(، وهو إعداد لنفسه بعبادة خاصة لٌكون داعٌة، 

 وابتدأت هذه باإلنذار لغٌره، وهو إفادة لسواه فً دعوته.
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 محىر السىرة:
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الــــمــــدثـــــرسورة   

 تدارس السىرة كبملت:

 للسىرة:التفسير المىضىعي 

 ( إرشادات للنبً صلى هللا علٌه وسلم فً بدء الدعوة. بدأت السورة باألمر ١1 – ١اآلٌات )

ته على الكافرٌن،  باإلنذار، وما ٌقتضٌه اإلنذار من أخالق، وعللت لذلك بمجًء ٌوم القٌامة، وشدَّ

تضً القٌام بالتبشٌر، مما ٌقتضً أن ٌنذر الناس جمٌعاً لٌعرفوا ما أمامهم. والقٌام بواجب اإلنذار ٌق

 ولكن التبشٌر إنما ٌكون إذا ُوِجد مؤمنون، وسورة المدثر نزلت ولما ٌوجد مؤمنون بعد.

 ( تهدٌد زعماء الشرك. بعد أن أخبر هللا تعالى عن كون ٌوم القٌامة عسٌراً غٌر ٣1 – ١١اآلٌات )

وسلَّى نبٌه صلى هللا علٌه ٌسٌر على الكافرٌن، هدد الولٌد بن المغٌرة وأمثاله من زعماء الشرك، 

ا َخلَْقتُ  َوَمنْ  َذْرِنىوسلم بقوله " بٌِنَ  َوَذْرِنى" وهو كقوله فً المزمل " َوِحًٌدًۭ " ثم عدد تعالى  َوٱْلُمَكذِّ

نعمه على الولٌد من المال والولد والجاه والرٌاسة، وكفره بها، ووعٌده بنار جنهم لوصفه القرآن 

 الكرٌم بأنه سحر ٌؤثر.

 ( الحكمة فً اختٌار عدد خزنة جهنم التسعة عشر. بعد أن ذكرت اآلٌات نموذجاً ٣3 – ٣١اآلٌات )

لهؤالء الخاسرٌن الذٌن ضلُّوا، ولم ٌنفع معهم إنذار، تأتً هذه اآلٌات لتذكرنا بالنار التً أوعد هللا 

هم والحكمة من بها الكفار، وعن خزنتها األشداء، وزبانٌتها الذٌن كلفوا بتعذٌب أهلها، وعدد

تخصٌص ذلك العدد، كذلك قدمت لنا نموذجاً على اعتراض المعترضٌن على أمثال القرآن، 

ونموذجاً ألمثال القرآن التً ٌضلُّ بسببها من ٌضل، وٌهتدي بها من ٌهتدي. ثم ٌأتً القَسم بالقمر 

 وضٌابه، والصبح وبهابه، على أن جهنم إحدى البالٌا العظام.

 ( ٥٦ – ٣3اآلٌات)  ،الحوار بٌن أصحاب الٌمٌن وبٌن المجرمٌن. بعد أن توعد هللا الكفار والعصاة

وهددهم بأن النار إحدى الدواهً والبالٌا العظام وأنذرهم بأن النجاة مربوطة بالعمل الصالح، أكد 

المعنى المتقدم بأنه لٌس لكل امرئ إال جزاء عمله، وأخبر أن أصحاب الٌمٌن ناجون، وأن 

 ذبون، ووصف الجوار الدابر بٌن الفرٌقٌن لمعرفة سبب دخول الفرٌق الثانً نار جهنم.المجرمٌن مع

 

 :التمهيد

حّذهلل ٚاٌصالح ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب ػٍّب ٚ٘ذٜ اٌ  ثغُ هللا

 ٚرمٝ..

 اٌٍُٙ اسصلٕب اإلخالص ٚاٌجشوخ ٚاٌمجٛي .
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 :تدبريت فىائد وأسئلت

ََل رَ  } َٚ ُْ٘جْش *  ْجَض فَب اٌشُّ َٚ ص١َِبثََه فَطَِّْٙش *  َٚ َسثََّه فََىجِّْش *  َٚ ِْٔزْس *  َ ُْ فَأ صُِّش * لُ ذَّ ُّ ٌْ َب ا ٌَِشثَِّه ٠َب أ٠َُّٙ َٚ ْٓ رَْغزَْىضُِش *  ُٕ ّْ

   { فَبْصجِش

 ٚاحذ؟ط: ً٘ اٌّضًِ ٚاٌّذصش ثّؼٕٝ 

رمذَ أْ اٌّضًِ ٚاٌّذصش ثّؼٕٝ ٚاحذ، ٚأْ هللا أِش سعٌٛٗ ـ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ثبَلجزٙبد فٟ ػجبدح هللا 

 اٌمبصشح ٚاٌّزؼذ٠خ، فزمذَ ٕ٘بن األِش ٌٗ ثبٌؼجبداد اٌفبظٍخ اٌمبصشح، ٚاٌصجش ػٍٝ أرٜ لِٛٗ، 

  ػ١ٍٗ ٚعٍُ؟ط: ِبٟ٘ اٌؼجبداد اٌّزؼذ٠خ اٌزٟ أِش هللا ثٙب ٔج١ٗ ِحّذ صٍٝ هللا

ُِ  }   : ٚأِشٖ ٕ٘ب ثئػالْ اٌذػٛح ، ٚاٌصذع ثبإلٔزاس، فمبي ِْٔزس } ثجذ ٚٔشبغ   [ أٞ ]   { لُ َ إٌبط ثبأللٛاي ٚاألفؼبي،   { فَأ

َسثََّه فََىجِّش } اٌزٟ ٠حصً ثٙب اٌّمصٛد، ٚث١بْ حبي إٌّزس ػٕٗ، ١ٌىْٛ رٌه أدػٝ ٌزشوٗ،  ػظّٗ   : أٞ  { َٚ

   . ذن فٟ إٔزاسن ٚجٗ هللا، ٚأْ ٠ؼظّٗ اٌؼجبد ٠ٚمِٛٛا ثؼجبدرٗثبٌزٛح١ذ، ٚاجؼً لص

 ط: ِب اٌّشاد ثض١بثه فطٙش؟

ص١َِبثََه فَطَِّٙش }  ٠حزًّ أْ اٌّشاد ثض١بثٗ، أػّبٌٗ وٍٙب، ٚثزط١ٙش٘ب رخ١ٍصٙب ٚإٌصح ثٙب، ٚإ٠مبػٙب ػٍٝ أوًّ   { َٚ

، ٚػجت، ٚرىجش، ٚغفٍخ،  [ ٚٔفبق ] ٠بء، اٌٛجٖٛ، ٚرٕم١زٙب ػٓ اٌّجطالد ٚاٌّفغذاد، ٚإٌّمصبد ِٓ شش ٚس

   . ٚغ١ش رٌه، ِّب ٠ؤِش اٌؼجذ ثبجزٕبثٗ فٟ ػجبدارٗ

٠ٚذخً فٟ رٌه رط١ٙش اٌض١بة ِٓ إٌجبعخ، فئْ رٌه ِٓ رّبَ اٌزط١ٙش ٌألػّبي خصٛصب فٟ اٌصالح، اٌزٟ لبي 

   . إْ إصاٌخ إٌجبعخ ػٕٙب ششغ ِٓ ششٚغ اٌصالح  : وض١ش ِٓ اٌؼٍّبء

إٌجبعبد، فٟ ج١ّغ األٚلبد،   [ ج١ّغ ] اٌّشاد ثض١بثٗ، اٌض١بة اٌّؼشٚفخ، ٚأٔٗ ِأِٛس ثزط١ٙش٘ب ػٓ  ٠ٚحزًّ أْ

خصٛصب فٟ اٌذخٛي فٟ اٌصٍٛاد، ٚإرا وبْ ِأِٛسا ثزط١ٙش اٌظب٘ش، فئْ غٙبسح اٌظب٘ش ِٓ رّبَ غٙبسح 

   . اٌجبغٓ

  ط: ِب اٌّشاد ثبٌشجض؟

ُْ٘جش }  ْجَض فَب اٌشُّ شاد ثبٌشجض األصٕبَ ٚاألٚصبْ، اٌزٟ ػجذد ِغ هللا، فأِشٖ ثزشوٙب، ٚاٌجشاءح ٠حزًّ أْ اٌّ  { َٚ

٠ٚحزًّ أْ اٌّشاد ثبٌشجض أػّبي اٌشش وٍٙب ٚألٛاٌٗ، ف١ىْٛ أِشا ٌٗ   . ِٕٙب ِّٚب ٔغت إ١ٌٙب ِٓ لٛي أٚ ػًّ

   . ثزشن اٌزٔٛة، صغ١ش٘ب ٚوج١ش٘ب ، ظب٘ش٘ب ٚثبغٕٙب، ف١ذخً فٟ رٌه اٌششن ِٚب دٚٔٗ

  ؼٕٝ َٚل رّٕٓ رغزىضش؟ط: ِب ِ
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الــــمــــدثـــــرسورة   

ْٓ رَْغزَْىضِشُ  }  ُٕ ّْ ََل رَ َل رّٕٓ ػٍٝ إٌبط ثّب أعذ٠ذ إ١ٌُٙ ِٓ إٌؼُ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌذ٠ٛ١ٔخ، فززىضش ثزٍه إٌّخ،   : أٞ  { َٚ

إحغبٔه، َٚل   [ ػٕذُ٘ ] ه، ٚأظ ػ١ٍُٙ ثئحغبٔه إٌّخ، ثً أحغٓ إٌٝ إٌبط ِّٙب أِىٕ  [ اٌفعً ] ٚرشٜ ٌه 

   . رطٍت أجشٖ إَل ِٓ هللا رؼبٌٝ ٚاجؼً ِٓ أحغٕذ إ١ٌٗ ٚغ١شٖ ػٍٝ حذ عٛاء

إْ ِؼٕٝ ٘زا، َل رؼػ أحذا ش١ئب، ٚأٔذ رش٠ذ أْ ٠ىبفئه ػ١ٍٗ ثأوضش ِٕٗ، ف١ىْٛ ٘زا خبصب ثبٌٕجٟ ـ   : ٚلذ ل١ً

   . صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ

 حزٝ ثٍغ ِٕضٌخ أٌٟٚ اٌؼضَ ِٓ اٌشعً؟ ط: ثّبرا رحٍٝ سعٌٕٛب اٌىش٠ُ

ٌَِشثَِّه فَبْصجِش }  احزغت ثصجشن، ٚالصذ ثٗ ٚجٗ هللا رؼبٌٝ، فبِزضً سعٛي هللا ـ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ   : أٞ  { َٚ

ألِش سثٗ، ٚثبدس إ١ٌٗ، فأٔزس إٌبط، ٚأٚظح ٌُٙ ثب٠٢بد اٌج١ٕبد ج١ّغ اٌّطبٌت اإل١ٌٙخ، ٚػظُ هللا رؼبٌٝ، 

ك إٌٝ رؼظ١ّٗ، ٚغٙش أػّبٌٗ اٌظب٘شح ٚاٌجبغٕخ ِٓ وً عٛء، ٚ٘جش وً ِب ٠جؼذ ػٓ هللا ِٓ ٚدػب اٌخٍ

األصٕبَ ٚأٍ٘ٙب، ٚاٌشش ٚأٍ٘ٗ، ٌٚٗ إٌّخ ػٍٝ إٌبط ـ ثؼذ ِٕخ هللا ـ ِٓ غ١ش أْ ٠طٍت ُِٕٙ ػٍٝ رٌه جضاء 

هللا اٌّؤٌّخ ، حزٝ  َٚل شىٛسا، ٚصجش هلل أوًّ صجش، فصجش ػٍٝ غبػخ هللا، ٚػٓ ِؼبصٟ هللا، ٚػٍٝ ألذاس

   . فبق أٌٟٚ اٌؼضَ ِٓ اٌّشع١ٍٓ، صٍٛاد هللا ٚعالِٗ ػ١ٍٗ ٚػ١ٍُٙ أجّؼ١ٓ

َٓ َغ١ُْش ٠َِغ١شٍ  } [  01ـ  8 ]  ٌَْىبفِِش٠ ٌَ َػِغ١ٌش * َػٍَٝ ا ْٛ ئٍِز ٠َ َِ ْٛ    { فَئَِرا ُٔمَِش فِٟ إٌَّبلُِٛس * فََزٌَِه ٠َ

   . فئرا ٔفخ فٟ اٌصٛس ٌٍم١بَ ِٓ اٌمجٛس، ٚجّغ اٌخٍك ٌٍجؼش ٚإٌشٛس  : أٞ

ٌَ َػِغ١شٌ  }  ْٛ ئٍِز ٠َ َِ ْٛ    . ٌىضشح أ٘ٛاٌٗ ٚشذائذٖ  { فََزٌَِه ٠َ

َٓ غَ  }  ٌَْىبفِِش٠ ِٚفَٙٛ رٌه أٔٗ ػٍٝ   . ألُٔٙ لذ أ٠غٛا ِٓ وً خ١ش، ٚأ٠مٕٛا ثبٌٙالن ٚاٌجٛاس  { ١ُْش ٠َِغ١شٍ َػٍَٝ ا

ٌَ َػِغشٌ  }   : اٌّؤ١ِٕٓ ٠غ١ش، وّب لبي رؼبٌٝ ْٛ َْ ََ٘زا ٠َ ٌَْىبفُِشٚ    .   { ٠َمُُٛي ا

َُّ  }   [ 10ـ  00 ]  ١ًِٙذا * صُ ّْ َّْٙذُد ٌَُٗ رَ َِ َٚ َٓ ُشًُٙٛدا *  ث١َِٕ َٚ ُذًٚدا *  ّْ َِ بًَل  َِ ٍُْذ ٌَُٗ  َجَؼ َٚ ِح١ًذا *  َٚ ْٓ َخٍَْمُذ  َِ َٚ  َرْسِٟٔ 

ُ فَ  ِ٘مُُٗ َصُؼًٛدا * إَِّٔٗ َْ ٠٢َِبرَِٕب َػ١ًِٕذا * َعأُْس ُ َوب ْْ أَِص٠َذ * َوالَّ إَِّٔٗ ُغ أَ َّ ًَ َو١َْف ٠َْط َُّ لُزِ ًَ َو١َْف لَذََّس * صُ لَذََّس * فَمُزِ َٚ َش  ىَّ

ْْ ََ٘زا إَِلَّ ِعْحٌش ٠ُْؤصَُش * إِ  اْعزَْىجََش * فَمَبَي إِ َٚ َُّ أَْدثََش  ثََغَش * صُ َٚ َُّ َػجََظ  َُّ َٔظََش * صُ ٌْجََشِش * لَذََّس * صُ ُي ا ْٛ ْْ ََ٘زا إَِلَّ لَ

ب أَدْ  َِ َٚ ِٗ َعمََش *  ٍَْٕب َعأُْص١ٍِ ب َجَؼ َِ َٚ ٍْجََشِش * َػ١ٍََْٙب رِْغَؼخَ َػَشَش *  اَحخٌ ٌِ َّٛ ََل رََزُس * ٌَ َٚ ب َعمَُش * ََل رُْجمِٟ  َِ َساَن 

 َٓ َٓ اٌَِّز٠ َٓ َوفَُشٚا ١ٌَِْغز١َْمِ ُْ إَِلَّ فِْزَٕخً ٌٍَِِّز٠ رَُٙ ٍَْٕب ِػذَّ ب َجَؼ َِ َٚ اَلئَِىخً  َِ ٌِْىزَ أَْصَحبَة إٌَّبِس إَِلَّ  ُٕٛا  أُٚرُٛا ا َِ َٓ آ ٠َْضَداَد اٌَِّز٠ َٚ بَة 

ٌَْىب ا َٚ َشٌض  َِ  ُْ ِٙ َٓ فِٟ لٍُُٛثِ ١ٌَِمَُٛي اٌَِّز٠ َٚ  َْ ُٕٛ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ا َٚ ٌِْىزَبَة  َٓ أُٚرُٛا ا ََل ٠َْشرَبَة اٌَِّز٠ َٚ بًٔب  َّ ُ ثََِٙزا إ٠ِ بَرا أََساَد هللاَّ َِ  َْ فُِشٚ

 َِ ِْٙذٞ  َ٠ َٚ ْٓ ٠ََشبُء  َِ  ُ ًُّ هللاَّ ضاًَل َوَزٌَِه ٠ُِع ٍْجََششِ َِ َٟ إَِلَّ ِرْوَشٜ ٌِ ِ٘ ب  َِ َٚ  َٛ ُُ ُجَُٕٛد َسثَِّه إَِلَّ ُ٘ ب ٠َْؼٍَ َِ َٚ    { ْٓ ٠ََشبُء 

 ط: ِب عجت ٔضٚي ٘زٖ ا٠٢بد؟

٘زٖ ا٠٢بد، ٔضٌذ فٟ ا١ٌٌٛذ ثٓ اٌّغ١شح، ِؼبٔذ اٌحك، ٚاٌّجبسص هلل ٌٚشعٌٛٗ ثبٌّحبسثخ ٚاٌّشبلخ، فزِٗ هللا رِب 

  : ِٓ ػبٔذ اٌحك ٚٔبثزٖ، أْ ٌٗ اٌخضٞ فٟ اٌذ١ٔب، ٌٚؼزاة ا٢خشح أخضٜ، فمبيٌُ ٠زِٗ غ١شٖ، ٚ٘زا جضاء وً 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

ِح١ًذا }  َٚ ْٓ َخٍَْمُذ  َِ َٚ ٍُْذ  } خٍمزٗ ِٕفشدا، ثال ِبي َٚل أً٘، َٚل غ١شٖ، فٍُ أصي أ١ّٔٗ ٚأسث١ٗ ،   : أٞ  { َرْسِٟٔ  َجَؼ َٚ

ُذًٚدا ّْ َِ بًَل  َِ ػٍٝ  ] دائّب حبظش٠ٓ ػٕذٖ،   : أٞ  { ُشًُٙٛدا } روٛسا   : أٞ  { ث١ٕٓ } جؼٍذ ٌٗ   {ٚ  } وض١شا   : أٞ  { ٌَُٗ 

   . ٠زّزغ ثُٙ، ٠ٚمعٟ ثُٙ حٛائجٗ، ٠ٚغزٕصش ثُٙ  [ اٌذٚاَ

١ًِٙذا }  ّْ َّْٙذُد ٌَُٗ رَ َِ ِىٕزٗ ِٓ اٌذ١ٔب ٚأعجبثٙب، حزٝ أمبدد ٌٗ ِطبٌجٗ، ٚحصً ػٍٝ ِب ٠شزٟٙ ٠ٚش٠ذ،   : أٞ  { َٚ

 {  َُّ ْْ أَِص٠ذَ  } ِغ ٘زٖ إٌؼُ ٚاإلِذاداد   { صُ ُغ أَ َّ    . ح وّب ٔبي ٔؼ١ُ اٌذ١ٔب٠طّغ أْ ٠ٕبي ٔؼ١ُ ا٢خش  : أٞ  { ٠َْط

َْ ٠٢َِبرَِٕب َػ١ًِٕذا } ١ٌظ األِش وّب غّغ، ثً ٘ٛ ثخالف ِمصٛدٖ ِٚطٍٛثٗ، ٚرٌه ألٔٗ   : أٞ  { َوالَّ  }    : أٞ  { َوب

ِؼبٔذا، ػشفٙب صُ أٔىش٘ب، ٚدػزٗ إٌٝ اٌحك فٍُ ٠ٕمذ ٌٙب ٌُٚ ٠ىفٗ أٔٗ أػشض ٚرٌٛٝ ػٕٙب، ثً جؼً ٠حبسثٙب 

   : ٠ٚغؼٝ فٟ إثطبٌٙب، ٌٚٙزا لبي ػٕٗ

ُ فَىَّشَ  }  لَذَّسَ  } فٟ ٔفغٗ   [  : أٞ ]   { إَِّٔٗ    . ِب فىش ف١ٗ، ١ٌمٛي لَٛل ٠جطً ثٗ اٌمشآْ  { َٚ

 ٕب ِٓ إػبدح اٌذػبء ِشر١ٓ ػٍٝ اٌّغ١شح ثبٌمزً؟ط: ِب اٌحىّخ ٘

ًَ َو١َْف لَذَّسَ  }  َُّ لُزِ ًَ َو١َْف لَذََّس صُ أِضبٌٗ،   [ َل ] ألٔٗ لذس أِشا ١ٌظ فٟ غٛسٖ، ٚرغٛس ػٍٝ ِب َل ٠ٕبٌٗ ٘ٛ ٚ   { فَمُزِ

َُّ َٔظَشَ  }  ثََغشَ  } ِب ٠مٛي،   { صُ َٚ َُّ َػجََظ  َُّ أَْدثَشَ  } فٟ ٚجٙٗ، ٚظب٘شٖ ٔفشح ػٓ اٌحك ٚثغعب ٌٗ،   { صُ رٌٛٝ   : أٞ  { صُ

اْعزَْىجَشَ  }     : ٔز١جخ عؼ١ٗ اٌفىشٞ ٚاٌؼٍّٟ ٚاٌمٌٟٛ أْ لبي  { َٚ

ٌْجََششِ إِ  }  ُي ا ْٛ ْْ ََ٘زا إَِلَّ لَ ِب ٘زا والَ هللا، ثً والَ اٌجشش، ١ٌٚظ أ٠عب والَ اٌجشش   : أٞ  { ْْ ََ٘زا إَِلَّ ِعْحٌش ٠ُْؤصَُش إِ

   . األخ١بس، ثً والَ اٌفجبس ُِٕٙ ٚاألششاس، ِٓ وً وبرة عحبس

   !  ! فزجب ٌٗ، ِب أثؼذٖ ِٓ اٌصٛاة، ٚأحشاٖ ثبٌخغبسح ٚاٌزجبة

س فٟ األر٘بْ، أٚ ٠زصٛسٖ ظ١ّش وً إٔغبْ، أْ ٠ىْٛ أػٍٝ اٌىالَ ٚأػظّٗ، والَ اٌشة اٌؼظ١ُ، و١ف ٠ذٚ

   !  ؟ اٌّبجذ اٌىش٠ُ، ٠شجٗ والَ اٌّخٍٛل١ٓ اٌفمشاء إٌبلص١ٓ

   . أَ و١ف ٠زجشأ ٘زا اٌىبرة اٌؼ١ٕذ، ػٍٝ ٚصفٗ والَ اٌّجذا اٌّؼ١ذ

   : ٌٝفّب حمٗ إَل اٌؼزاة اٌشذ٠ذ ٚإٌىبي، ٌٚٙزا لبي رؼب

ََل رََزسُ  }  َٚ ب َعمَُش ََل رُْجمِٟ  َِ ب أَْدَساَن  َِ َٚ ِٗ َعمََش     . َل رجمٟ ِٓ اٌشذح، َٚل ػٍٝ اٌّؼزة ش١ئب إَل ٚثٍغزٗ  : أٞ  { َعأُْص١ٍِ

ٍْجََششِ  }  اَحخٌ ٌِ َّٛ    . ٚرمٍمُٙ ثشذح حش٘ب ٚلش٘بفٟ ػزاثٙب،   [ ٚرص١ٍُٙ ] رٍٛحُٙ   : أٞ  { ٌَ

   . ِٓ اٌّالئىخ، خضٔخ ٌٙب، غالظ شذاد، َل ٠ؼصْٛ هللا ِب أِشُ٘، ٠ٚفؼٍْٛ ِب ٠ؤِشْٚ  { َػ١ٍََْٙب رِْغَؼخَ َػَششَ  } 

ٍَْٕب أَصْ  }  ب َجَؼ َِ اَلئَِىخً َٚ َِ    . ٚرٌه ٌشذرُٙ ٚلٛرُٙ  { َحبَة إٌَّبِس إَِلَّ 
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الــــمــــدثـــــرسورة   

 ط: ِب اٌّشاد ثمٌٛٗ رؼبٌٝ : ِٚب جؼٍٕب ػذرُٙ إَل فزٕخ؟

َٓ َوفَُشٚا }  ُْ إَِلَّ فِْزَٕخً ٌٍَِِّز٠ رَُٙ ٍَْٕب ِػذَّ ب َجَؼ َِ َٚ }   

 وّب لبي  ] ٌؼزاثُٙ ٚػمبثُٙ فٟ ا٢خشح، ٌٚض٠بدح ٔىبٌُٙ ف١ٙب، ٚاٌؼزاة ٠غّٝ فزٕخ، إَل   : ٠حزًّ أْ اٌّشاد

َْ  }   : رؼبٌٝ ُْ َػٍَٝ إٌَّبِس ٠ُْفزَُٕٛ ُ٘ ََ ْٛ َ٠ }   ]   

 ٠ٚذي ػٍٝ ٘زا ِب روش أٔب ِب أخجشٔبوُ ثؼذرُٙ، إَل ٌٕؼٍُ ِٓ ٠صذق ِٚٓ ٠ىزة،   : ٠ٚحزًّ أْ اٌّشاد

بًٔب }   : ثؼذٖ فٟ لٌٛٗ َّ ُٕٛا إ٠ِ َِ َٓ آ ٠َْضَداَد اٌَِّز٠ َٚ ٌِْىزَبَة  َٓ أُٚرُٛا ا َٓ اٌَِّز٠ فئْ أً٘ اٌىزبة، إرا ٚافك ِب   { ١ٌَِْغز١َْمِ

 آ٠خ، فوِٕٛا ثٙب ٚصذلٛا، اصداد إ٠ّبُٔٙ، ػٕذُ٘ ٚغبثمٗ، اصداد ٠م١ُٕٙ ثبٌحك، ٚاٌّؤِْٕٛ وٍّب أٔضي هللا

 {  َْ ُٕٛ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ا َٚ ٌِْىزَبَة  َٓ أُٚرُٛا ا ََل ٠َْشرَبَة اٌَِّز٠ ١ٌضٚي ػُٕٙ اٌش٠ت ٚاٌشه، ٚ٘زٖ ِمبصذ ج١ٍٍخ،   : أٞ  { َٚ

ح اإل٠ّبْ فٟ وً ٚلذ، ٚوً ِغأٌخ ِٓ ِغبئً ٠ؼزٕٟ ثٙب أٌٚٛ األٌجبة، ٟٚ٘ اٌغؼٟ فٟ ا١ٌم١ٓ، ٚص٠بد

اٌذ٠ٓ، ٚدفغ اٌشىٛن ٚاألٚ٘بَ اٌزٟ رؼشض فٟ ِمبثٍخ اٌحك، فجؼً ِب أٔضٌٗ هللا ػٍٝ سعٌٛٗ ِحصال 

١ٌَِمَُٛي ا }   : ٌٙزٖ اٌفٛائذ اٌج١ٍٍخ، ١ِّٚضا ٌٍىبرث١ٓ ِٓ اٌصبدل١ٓ، ٌٚٙزا لبي َشضٌ َٚ َِ  ُْ ِٙ َٓ فِٟ لٍُُٛثِ   : أٞ  { ٌَِّز٠

ضاًَل  }   . شه ٚشجٙخ ٚٔفبق َِ ُ ثََِٙزا  بَرا أََساَد هللاَّ َِ  َْ ٌَْىبفُِشٚ ا ٚ٘زا ػٍٝ ٚجٗ اٌح١شح ٚاٌشه، ٚاٌىفش ُِٕٙ   { َٚ

 ثو٠بد هللا، 

 ظالٌٗ ٌّٓ ٠عً ٌٚٙزا لبيٚ٘زا ٚران ِٓ ٘ذا٠خ هللا ٌّٓ ٠ٙذ٠ٗ، ٚإ :   

ْٓ ٠ََشبءُ  }  َِ ِْٙذٞ  َ٠ َٚ ْٓ ٠ََشبُء  َِ  ُ ًُّ هللاَّ فّٓ ٘ذاٖ هللا، جؼً ِب أٔضٌٗ هللا ػٍٝ سعٌٛٗ سحّخ فٟ حمٗ،   { َوَزٌَِه ٠ُِع

٠بدح شمبء ػ١ٍٗ ٚح١شح، ٚظٍّخ فٟ حمٗ، ٚص٠بدح فٟ إ٠ّبٔٗ ٚد٠ٕٗ، ِٚٓ أظٍٗ، جؼً ِب أٔضٌٗ ػٍٝ سعٌٛٗ ص

َٛ  } ٚاٌٛاجت أْ ٠زٍمٝ ِب أخجش هللا ثٗ ٚسعٌٛٗ ثبٌزغ١ٍُ، فئٔٗ َل ٠ؼٍُ جٕٛد سثه ِٓ اٌّالئىخ ٚغ١شُ٘    { إَلَّ ُ٘

فئرا وٕزُ جب١ٍ٘ٓ ثجٕٛدٖ، ٚأخجشوُ ثٙب اٌؼ١ٍُ اٌخج١ش، فؼ١ٍىُ أْ رصذلٛا خجشٖ، ِٓ غ١ش شه َٚل اسر١بة، 

ٍْجََششِ  }  َٟ إَِلَّ ِرْوَشٜ ٌِ ِ٘ ب  َِ ِٚب ٘زٖ اٌّٛػظخ ٚاٌززوبس ِمصٛدا ثٗ اٌؼجش ٚاٌٍؼت، ٚإّٔب اٌّمصٛد ثٗ أْ   : أٞ  { َٚ

   . اٌجشش ِب ٠ٕفؼُٙ ف١فؼٍٛٔٗ، ِٚب ٠عشُ٘ ف١زشوٛٔٗ  [ ثٗ ] ٠ززوش 

ٍْجَشَ  }   [ 65ـ  13 ]  ٌُْىجَِش * َِٔز٠ًشا ٌِ ْحَذٜ ا َب إَلِ ْجِح إَِرا أَْعفََش * إَِّٔٙ اٌصُّ َٚ ًِ إِْر أَْدثََش *  ا١ٌٍَّْ َٚ ِش *  َّ ٌْمَ ا َٚ ْٓ َشبَء َوالَّ  َّ ِش * ٌِ

١َِٕ٘خٌ * إَِلَّ  ب َوَغجَْذ َس َّ ًُّ َْٔفٍظ ثِ َش * ُو ْٚ ٠َزَأَخَّ ََ أَ ْْ ٠َزَمَذَّ ُْ أَ ُْٕى ِِ ِٓ َْ * َػ ِٓ * فِٟ َجَّٕبٍد ٠َزََغبَءٌُٛ ١ ِّ َ١ٌْ  أَْصَحبَة ا

ُوَّٕ  َٚ  * َٓ ْغِى١ ِّ ٌْ ُُ ا ُْ َُٔه ُْٔطِؼ ٌَ َٚ  * َٓ َص١ٍِّ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ُْ َُٔه  ُْ فِٟ َعمََش * لَبٌُٛا ٌَ ب َعٍََىُى َِ  * َٓ ١ ِِ ْجِش ُّ ٌْ َغ ا َِ ب َُٔخُٛض 

* ِٓ ٠ َِ اٌذِّ ْٛ ُة ث١َِ ُوَّٕب َُٔىزِّ َٚ  * َٓ ٌَْخبئِِع١ ِٓ اٌزَّْزِوَشِح  ا ُْ َػ ب ٌَُٙ َّ َٓ * فَ بفِِؼ١ ُْ َشفَبَػخُ اٌشَّ ْٕفَُؼُٙ ب رَ َّ ُٓ * فَ ١ٌَْم١ِ َحزَّٝ أَرَبَٔب ا

ْْ ٠ُْؤرَٝ  ُْ أَ ُْٕٙ ِِ ِشٍا  ِْ ًُّ ا ًْ ٠ُِش٠ُذ ُو َسٍح * ثَ َٛ ْٓ لَْغ ِِ ْد  ْٕفَِشحٌ * فَشَّ ْغزَ ُِ ٌش  ُّ ُْ ُح ُ َّٙ َٓ * َوأَٔ ْؼِشِظ١ َٕشََّشحً * وَ ُِ ُِ الَّ ُصُحفًب 

 ُ ْْ ٠ََشبَء هللاَّ َْ إَِلَّ أَ ب ٠َْزُوُشٚ َِ َٚ ْٓ َشبَء َرَوَشُٖ *  َّ ُ رَْزِوَشحٌ * فَ َْ ا٢ِْخَشحَ * َوالَّ إَِّٔٗ ًْ ََل ٠ََخبفُٛ ًُ ثَ ْ٘ أَ َٚ  ٜ َٛ ًُ اٌزَّْم ْ٘ َٛ أَ ُ٘ 

ْغفَِشحِ  َّ ٌْ    { ا

 ط: ثّبرا ألغُ رؼبٌٝ ِٚب ٘ٛ جٛاة اٌمغُ ِٚب اٌحىّخ ِٓ ٘زا اٌمغُ؟

اَلعزفزبح١خ، فألغُ رؼبٌٝ ثبٌمّش، ٚثب١ًٌٍ ٚلذ إدثبسٖ، ٚإٌٙبس ٚلذ   { أَل } حمب، أٚ ثّؼٕٝ   : ٕ٘ب ثّؼٕٝ  { َوالَّ  } 

إعفبسٖ، َلشزّبي اٌّزوٛساد ػٍٝ آ٠بد هللا اٌؼظ١ّخ، اٌذاٌخ ػٍٝ وّبي لذسح هللا ٚحىّزٗ، ٚعؼخ عطبٔٗ، 

340

javascript:openquran(73,31,31)
javascript:openquran(50,13,13)
javascript:openquran(73,31,31)
javascript:openquran(73,31,31)
javascript:openquran(73,31,31)
javascript:openquran(73,31,31)
javascript:openquran(73,31,31)
javascript:openquran(73,31,31)
javascript:openquran(73,32,56)
javascript:openquran(73,32,56)
javascript:openquran(73,32,56)
javascript:openquran(73,32,56)
javascript:openquran(73,32,56)
javascript:openquran(73,32,56)
javascript:openquran(73,32,56)


 

10 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

ٌُْىجَشِ  } أٞ إٌبس   { َٙبإَِّٔ  }   : ٚػَّٛ سحّزٗ، ٚإحبغخ ػٍّٗ، ٚاٌّمغُ ػ١ٍٗ لٌٛٗ ْحَذٜ ا إلحذٜ اٌؼظبئُ   : أٞ  { إَلِ

اٌطبِخ ٚاألِٛس اٌٙبِخ، فئرا أػٍّٕبوُ ثٙب، ٚوٕزُ ػٍٝ ثص١شح ِٓ أِش٘ب، فّٓ شبء ِٕىُ أْ ٠زمذَ، ف١ؼًّ ثّب 

،  [ ٠ٚشظبٖ ]  ػّب ٠حجٗ هللا  [ ػّب خٍك ٌٗ ٚ ] ٠مشثٗ ِٓ سثٗ، ٠ٚذ١ٔٗ ِٓ سظبٖ، ٠ٚضٌفٗ ِٓ داس وشاِزٗ، أٚ ٠زأخش 

ْٓ َشبَء  }   : ف١ؼًّ ثبٌّؼبصٟ، ٠ٚزمشة إٌٝ ٔبس جُٕٙ، وّب لبي رؼبٌٝ َِ َٚ  ْٓ ِِ ١ٍُْْؤ ْٓ َشبَء فَ َّ ُْ فَ ْٓ َسثُِّى ِِ ٌَْحكُّ  ًِ ا لُ َٚ

١ٍَْْىفُش    . ا٠٢خ  { فَ

 فمػ؟ط: ِب اٌذ١ًٌ ػٍٝ أْ اإلٔغبْ ِحبعت ثؼٍّٗ 

ب َوَغجَذ }  َّ ًُّ َْٔفٍظ ثِ ١َِٕ٘خٌ  } ِٓ أػّبي اٌغٛء ٚأفؼبي اٌشش   { ُو ثٙب ِٛصمخ ثغؼ١ٙب، لذ أٌضَ ػٕمٙب، ٚغً فٟ   { َس

 سلجزٙب، ٚاعزٛججذ ثٗ اٌؼزاة،

   ط: ِٓ إٌبجٟ ِٓ اٌحغبة ؟

{  ِٓ ١ ِّ َ١ٌْ َٓ  } فئُٔٙ ٌُ ٠شرٕٙٛا، ثً أغٍمٛا ٚفشحٛا   { إَِلَّ أَْصَحبَة ا ١ ِِ ْجِش ُّ ٌْ ِٓ ا َْ َػ    { فِٟ َجَّٕبٍد ٠َزََغبَءٌُٛ

ُٙ، ٚرّذ ٌُٙ اٌشاحخ ٚاٌطّأ١ٕٔخ، حزٝ ألجٍٛا ٠زغبءٌْٛ، فٟ جٕبد لذ حصً ٌُٙ ثٙب ج١ّغ ِطٍٛثبر  : أٞ

فمبي   ؟ حبي ٚصٍٛا إ١ٌٙب، ًٚ٘ ٚجذٚا ِب ٚػذُ٘ هللا رؼبٌٝ  : فأفعذ ثُٙ اٌّحبدصخ، أْ عأٌٛا ػٓ اٌّجش١ِٓ، أٞ

 [ فبغٍؼٛا ػ١ٍُٙ فٟ ٚعػ اٌجح١ُ ٠ؼزثْٛ،  ً٘ أٔزُ ِطٍؼْٛ ػ١ٍُٙ ]  : ثؼعُٙ ٌجؼط

 ٌُٙ فِٟ َعمَشَ  }   : فمبٌٛا ُْ ب َعٍََىُى    ؟ رٔت اعزحممزّٛ٘ب  : ٚثأٞ  ؟ أٞ شٟء أدخٍىُ ف١ٙب  : أٞ  { َِ

َٓ  } فـ  ْغِى١ ِّ ٌْ ُُ ا ُْ َُٔه ُْٔطِؼ ٌَ َٚ  َٓ َص١ٍِّ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ُْ َُٔه  َٚل ٔفغ ٌٍخٍك   [ َٚل إحغبْ ] إخالص ٌٍّؼجٛد، فال   { لَبٌُٛا ٌَ

   . اٌّحزبج١ٓ

 {  َٓ ٌَْخبئِِع١ َغ ا َِ ُوَّٕب َُٔخُٛض  ُة ث١َِ  } ٔخٛض ثبٌجبغً، ٚٔجبدي ثٗ اٌحك،   : أٞ  { َٚ ُوَّٕب َُٔىزِّ َٚ ِٓ ٠ َِ اٌذِّ ٘زا آصبس   { ْٛ

اٌزىز٠ت ثبٌحك، ِٚٓ أحك اٌحك، ٠َٛ اٌذ٠ٓ، اٌزٞ ٘ٛ ِحً اٌجضاء ػٍٝ األػّبي،   [ ٚ٘ٛ ] اٌخٛض ثبٌجبغً، 

   . ٚظٙٛس ٍِه هللا ٚحىّٗ اٌؼذي ٌغبئش اٌخٍك

ُٓ َحزَّٝ  } فبعزّش٠ٕب ػٍٝ ٘زا اٌّز٘ت اٌفبعذ  ١ٌَْم١ِ اٌّٛد، فٍّب ِبرٛا ػٍٝ اٌىفش رؼزسد ح١ٕئز ػ١ٍُٙ   : أٞ  { أَرَبَٔب ا

 اٌح١ً، ٚأغذ فٟ ٚجُٛ٘ٙ ثبة األًِ، 

 ط: ٌّبرا َلرٕفغ ٘ؤَلء اٌشفبػخ؟

 {  َٓ بفِِؼ١ ُْ َشفَبَػخُ اٌشَّ ْٕفَُؼُٙ ب رَ َّ فٍّب ث١ٓ هللا   . ٌّٓ اسرعٝ، ٚ٘ؤَلء َل ٠شظٝ هللا أػّبٌُٙ  ألُٔٙ َل ٠شفؼْٛ إَل  { فَ

ِٓ اٌزَّْزِوَشحِ  }   : ِوي اٌّخبٌف١ٓ، ٚس٘ت ِّب ٠فؼً ثُٙ، ػطف ػٍٝ اٌّٛجٛد٠ٓ ثبٌؼزبة ٚاٌٍَٛ، فمبي ُْ َػ ب ٌَُٙ َّ فَ

 َٓ ْؼِشِظ١    . صبد٠ٓ غبف١ٍٓ ػٕٙب  : أٞ  { ُِ

 ط: ثّبرا شجُٙٙ هللا فٟ إػشاظُٙ ػٓ اٌحك؟
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الــــمــــدثـــــرسورة   

 { ُُ ْٕفَِشحٌ  } فٟ ٔفشرُٙ اٌشذ٠ذح ِٕٙب   { َوأََّٔٙ ْغزَ ُِ ٌش  ُّ وأُٔٙ حّش ٚحش ٔفشد فٕفش ثؼعٙب ثؼعب، فضاد   : أٞ  { ُح

َسحٍ  } ػذٚ٘ب،  َٛ ْٓ لَْغ ِِ ْد  ٚساَ ٠ش٠ذ٘ب، أٚ ِٓ أعذ ٚٔحٖٛ، ٚ٘زا ِٓ أػظُ ِب ٠ىْٛ ِٓ ِٓ صبئذ   : أٞ  { فَشَّ

   . إٌفٛس ػٓ اٌحك، ِٚغ ٘زا اإلػشاض ٚ٘زا إٌفٛس، ٠ذػْٛ اٌذػبٜٚ اٌىجبس

 ط: ِب عجت إػشاظُٙ؟

َٕشَّشَ  } فـ  ُِ ْْ ٠ُْؤرَٝ ُصُحفًب  ُْ أَ ُْٕٙ ِِ ِشٍا  ِْ ًُّ ا ٔبصٌخ ػ١ٍٗ ِٓ اٌغّبء، ٠ضػُ أٔٗ َل ٠ٕمبد ٌٍحك إَل ثزٌه، ٚلذ   { حً ٠ُِش٠ُذ ُو

وزثٛا، فئُٔٙ ٌٛ جبءرُٙ وً آ٠خ ٌُ ٠ؤِٕٛا حزٝ ٠شٚا اٌؼزاة األ١ٌُ، فئُٔٙ جبءرُٙ ا٠٢بد اٌج١ٕبد اٌزٟ رج١ٓ اٌحك 

ِب لصذٚا ثزٌه إَل أْ ٔؼط١ُٙ ِب غٍجٛا، ُٚ٘   { َوالَّ  }   : ٚرٛظحٗ، فٍٛ وبْ ف١ُٙ خ١ش ٢ِٕٛا، ٌٚٙزا لبي

َْ ا٢ِْخَشحَ  } اٌزؼج١ض،  ًْ ََل ٠ََخبفُٛ    . فٍٛ وبٔٛا ٠خبفٛٔٙب ٌّب جشٜ ُِٕٙ ِب جشٜ  { ثَ

 ط: ِبٟ٘ اٌززوشح اٌّمصٛدح؟

ُ رَْزِوَشحٌ  }  ْٓ  } ٘زٖ اٌّٛػظخ،   [ ِٓ ] اٌع١ّش إِب أْ ٠ؼٛد ػٍٝ ٘زٖ اٌغٛسح، أٚ ػٍٝ ِب اشزٍّذ ػ١ٍٗ   { َوالَّ إَِّٔٗ َّ فَ

   . ألٔٗ لذ ث١ٓ ٌٗ اٌغج١ً، ٚٚظح ٌٗ اٌذ١ًٌ  { َشبَء َرَوَشُٖ 

 ط: و١ف ٔشد ػٍٝ اٌمذس٠خ ٚاٌججش٠خ؟

 {  ُ ْْ ٠ََشبَء هللاَّ َْ إَِلَّ أَ ب ٠َْزُوُشٚ َِ فئْ ِش١ئزٗ ٔبفزح ػبِخ، َل ٠خشط ػٕٙب حبدس ل١ًٍ َٚل وض١ش، فف١ٙب سد ػٍٝ   { َٚ

ش١ئخ، َٚل فؼً اٌمذس٠خ، اٌز٠ٓ َل ٠ذخٍْٛ أفؼبي اٌؼجبد رحذ ِش١ئخ هللا، ٚاٌججش٠خ اٌز٠ٓ ٠ضػّْٛ أٔٗ ١ٌظ ٌٍؼجذ ِ

َٛ  } حم١مخ، ٚإّٔب ٘ٛ ِججٛس ػٍٝ أفؼبٌٗ، فأصجذ رؼبٌٝ ٌٍؼجبد ِش١ئخ حم١مخ ٚفؼال، ٚجؼً رٌه ربثؼب ٌّش١ئزٗ،  ُ٘

ْغفَِشحِ  َّ ٌْ ًُ ا ْ٘ أَ َٚ  ٜ َٛ ًُ اٌزَّْم ْ٘ رٕجغٟ اٌؼجبدح إَل ٌٗ، ٚأً٘ أْ ٠غفش ٘ٛ أً٘ أْ ٠زمٝ ٠ٚؼجذ، ألٔٗ اإلٌٗ اٌزٞ َل   : أٞ  { أَ

  . ٌّٓ ارمبٖ ٚارجغ سظبٖ

 

 لمسبث بيبويت:

 (:9آيت )

 * ٍب دالىت اسخحداً صيغت )ػَسِر( يف آيت سٌرة اىقَر ً)ػسري ( فى املدثر؟)د.فبضو اىسبٍرائى(

ْوٌم  ٌَ قُوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا  ٌَ اِع   (( .8) َعِسرٌ قال تعالى فً سورة القمر )ُمْهِطِعٌَن إِلَى الدَّ

ٌُقال فِرح وطوٌل.  من أوزان الصفة المشّبهة فِعل وفعٌل فتؤتً هاتٌن الصفتٌن للمبالغة أو صفة مشّبهة، 

ومعانٌها طوٌل لكن نتحدث عنه بشكل وَعِسر غٌر عسٌر والكم فً موضوع الصٌغة المشبهة ودالالتها 

 موجز هنا. نقول مثالً صٌغة أفعل مثل أحمر تستعمل للنعوت والُحلى الظاهرة.

342

javascript:openquran(73,51,51)
javascript:openquran(73,52,52)
javascript:openquran(73,53,53)
javascript:openquran(73,54,54)
javascript:openquran(73,55,55)
javascript:openquran(73,55,55)
javascript:openquran(73,56,56)
javascript:openquran(73,55,55)
javascript:openquran(73,55,55)


 

12 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 عِسر تستعمل لألشٌاء الداخلٌة، بٌنما أعسر تستعمل للصفات الظاهرة والجسمٌة.

ٌِر فاألمر خاص به قد ٌكون عِسر اً علٌه لكنه لٌس فكلمة َعِسر غٌر عسٌر فٌقال عِسر علٌه األمر فهو عس

 كذلك على غٌره فقد ٌعسر أمر ما على طفل وال ٌعسر على من هو أكبر منه.

ٌُقال فقُه الرجل  أما عُسر األمر : الوصف فٌه عسٌر وٌدل على الثبوت ِخلقة أو اكتساباً )طوٌل، خطٌب( و

 و لها فاِقه أو فِقه.فهو فقٌه )حالة ثبات( وٌقال فِقه الرجل المسؤلة )تحدٌداً ولٌس على االطالق( فه

فكلمة عسٌر تقال عندما ٌكون األمر عسٌر فً ذاته صعب أما عِسر فهو نسبً. وقد وصف تعالى قول 

الكافرٌن الذٌن ٌقولون )هذا ٌوم عِسر( ألنه نسبً لهم وهللا تعالى ٌٌسره على من ٌشاء. هو ال شك ٌوم عسٌر 

ْوَمئِ  ٌَ ْوٌم َعِسٌٌر )كما وصفه تعالى فً سورة المّدثر )َفَذلَِك  ٌَ ِسٌٍر )9ٍذ  ٌَ ُر  ٌْ (( فهو على ٓٔ( َعلَى اْلَكاِفِرٌَن َغ

الكافرٌن عسٌر لكن قد ال ٌكون كذلك على غٌرهم. ولو لم ٌحدد هللا تعالى أنه عسٌر على الكافرٌن لكان 

 عسٌراً على الكل.

ف الصٌغة. عِسر وعسٌر فكلمة عِسر وعسٌر اشتقاقهما من مادة واحدة )ع س ر( لكن المعنى اختلف باختال

 وأعسر كلها صفات مشبهة لكن لكل منها معنى مختلفاً عن األخرى. 

 (:61آيت )

 ((؟ )د.فبضو اىسبٍرائى(61* ملبذا جبءث آليبحنب ببىالً ًمل حإث بأيبحنب ببىببء يف سٌرة املدثر )مَيَّب إَِّّوُ مَبَُ ىِأَيَبحِنَب ػَنِيدًا )

اِتَنا َعِنًٌدا ) ٌَ ُه َكاَن ِِلَ (( هذا أمر نحوي ألن الفعل هو عاند وهو فعل ٙٔقال تعالى فً سورة المدثر )َكالَّ إِنَّ

ٌتعّدى بنفسه )عاندته وعاندت قوله( والمتعدي بنفسه هذا عندنا أمرٌن ٌمكن أن ٌوصل المفعول بالالم 

ٌُدخل الالم على المف عول به ٌعنً فٌما هو لو حذفناها ٌرجع مفعول به نؤتً وتسمى الم المقوٌة فً حالتٌن: 

ا َسَكَت  أن ٌتقدم المفعول به على فعلهبالالم إن شئنا )الم المقوٌة( : الحالة األولى  كما فً قوله تعالى )َولَمَّ

ْرَهُبوَن )َعْن ُموَسى اْلَغَضُب أََخَذ اأْلَْلَواَح َوِفً ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمٌة لِلَِّذٌَن ُهْم لِرَ  ٌَ ( األعراف( ٗ٘ٔبِِّهْم 

كؤن ٌكون إسم  إذا كان العامل فرعاً على الفعلوالمقصود ٌرهبون ربهم )لرّبهم مفعول به مقّدم(، والثانً 

نَ  ٌْ ًقا لَِما َب َك ِمَن اْلِكَتاِب ُهَو اْلَحقُّ ُمَصدِّ ٌْ َنا إِلَ ٌْ ِه إِنَّ  فاعل أو صٌغة مبالغة كما فً قوله تعالى )َوالَِّذي أَْوَح ٌْ َد ٌَ

َ ِبِعَباِدِه لََخِبٌٌر َبِصٌٌر ) ( فاطر( فعل صّدق ٌتعدى بنفسه واألصل هو مصدقاً ما معه وٌصح قوله لكن ٖٔهللاَّ

َمَواُت َواأْلَْرُض إاِلَّ َما  جاء بالالم المقوٌة ألن العامل فرع على الفعل كقوله تعالى )َخالِِدٌَن ِفٌَها َما َداَمِت السَّ

ٌُِرٌُد َك إِنَّ َربََّك َشاَء َربُّ  اٌل لَِما  ( هود( جاء بالالم المقوٌة ألن العامل هو صٌغة مبالغة. ونعود إلى 1ٓٔ)َفعَّ

اِلٌة موضع السإال ونقول إن فٌها تقدٌم وصٌغة مبالغة: قّدم المفعول به على الفعل )ِلٌاتنا( والعامل فرع 

ٌُإتى بالالم المقوٌة فال ٌقتضً وعلى صٌغة مبالغة )عنٌد( من عاند وهذا كما قلنا أ مر نحوي وٌصح أن 

اإلتٌان بالباء )بآٌاتنا(. والغرض منها عند النحاة أن الفعل إذا تقّدم ٌكون فً أقوى حاالته فً العمل فإذا تؤخر 

كان أضعف فً العمل فقد ٌإتى بالالم للتقوٌة وعندما ٌكون فرعاً ٌكون أضعف فٌإتى بالالم للتقوٌة وأنا 

ٌُدرس  شخصٌاً  أقول أنها تستعمل لتقوٌة الحدث فٌإتى بالالم الزائدة المإِكدة زٌادة فً التوكٌد. التوكٌد الذي 
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فً النحو هو توكٌد صناعً والتوكٌد باب كبٌر فً اللغة ولٌس هناك باب ال ٌدخل فٌه التوكٌد مثالً التوكٌد 

لمعلوم أن الطائر ٌطٌر بجناحٌه ومع هذا ( ابجناحٌهبالجار والمجرور كما فً قوله تعالى )وال طائر ٌطٌر 

اإلسراء  لٌالً(جاءت كلمة بجناحٌه للتوكٌد، والظرف المإّكد كما فً قوله تعالى )سبحان الذي أسرى بعبده 

 ( والسقف سٌّخر بالتؤكٌد من فوقهم، كلها فٌها توكٌد.من فوقهمٌكون لٌالً وقوله تعالى )فخًرّ علٌهم السقف 

 (:02آيت)

{ املدّثر( 02{ ثٌَُّ قُخِوَ مَيْفَ قَدَّرَ }69{ فَقُخِوَ مَيْفَ قَدَّرَ }61اىخنرار فى قٌىو حؼبىل)إَِّّوُ فَنَّرَ ًَقَدَّرَ }*ٍب فبئدة 

 ؟ )د.فبضو اىسبٍرائى(

َر } َر َوَقدَّ ُه َفكَّ َر }8ٔإذا أُعٌدت الجملة )إِنَّ َف َقدَّ ٌْ َر }9ٔ{ َفقُتَِل َك َف َقدَّ ٌْ المّدثر( التكرار فٌه  {ٕٓ{ ُثمَّ قُتَِل َك

ٌُفصل بحرف عطف. وقد ٌؤتً التكرار بدون حرف عطف كما فً قوله تعالى )َفإِنَّ َمَع  توكٌد وال مانع أن 

ٌُْسراً } ٌُْسراً }٘اْلُعْسِر  { الشرح( ، ٌمكن أن تكون توكٌداً مع العطف كؤن نقول )وهللا ثم ٙ{ إِنَّ َمَع اْلُعْسِر 

{( هنا العلم ٗ{ ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعلَُموَن }ٖتكاثر قال تعالى أٌضاً )َكالَّ َسْوَف َتْعلَُموَن }وهللا(. وفً بداٌة سورة ال

علمان علم عند المشاهدة واإلحتضار والعلم الثانً عند الحساب ٌوم القٌامة، فإذا كان العلم األول هو نفس 

العلم األول تكون )ثم( للتراخً فً الزمن ألن فٌها العلم الثانً تكون )ثم( للتوكٌد وإذا كان العلم الثانً غٌر 

 تؤسٌس لمعنى جدٌد.

 (:33)-(33آيت )

((؟ )د.فبضو 33( ًَاىصُّبْحِ إِذَا ؤَسْفَرَ )33( ًَاىيَّيْوِ إِذْ ؤَدْبَرَ )30*ٍب اىفرق بني اسخؼَبه إذ ًإذا يف سٌرة املدثر )مَيَّب ًَاىْقَََرِ )

 اىسبٍرائى(

زمان للماضً غالباً وإذا للمستقبل، اللٌل إذ أدبر وانتهى وإذا أسفر فهو سٌؤتً، إذ للماضً ألن إذ ظرف 

  )إذا( للمستقبل.

( 16ىَّظَيٌُّا ٍِِ بَؼْدِهِ يَنْفُرًَُُ ) ٍُصْفَرًّا(( )ًَىَئِِْ ؤَرْسَيْنَب رِحيًب فَرَؤًَْهُ 33) ؤَسْفَرَ*ىو ىنبك ملسبث بيبّيت يف سٌرة املدثر )ًَاىصُّبْحِ إِذَا 

( اىبقرة( )إَِّّيَب حَرٍِْي بِشَرَرٍ مَبىْقَصْرِ 19فَبقِـغٌ ىٌَُّّْيَب حَسُرُّ اىنَّبظِرِيَِ ) صَفْرَاءاىرًً( )قَبىٌُاْ ادْعُ ىَنَب رَبَّلَ يُبَيِِّ ىَّنَب ٍَب ىٌَُّْيَب قَبهَ إَِّّوُ يَقٌُهُ إِّّيَب بَقَرَةٌ 

 )د.فبضو اىسبٍرائى(( املرسالث(؟33) صُفْرٌ( مَإََّّوُ جََِبىَجٌ 30)

أسفر ٌعنً ظهر عند الصبح ٌكون هناك اصفرار أٌضاً فهل المعنى الظهور أو اإلصفرار أو المعنٌٌن؟.أسفر 

   لٌس فٌها صفرة
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 الىصبيب العمليت:

 . دعوة الرسول صارى هللا علٌه وسلم عامة وصالحة الى قٌام الساعة 

 . ال بد من الصبر لمواجهة هللا 

  المصبر على الدعوة .تعظٌم هللا هو 

 . إذا آمنت اعتقدت ان هللا ٌهون علٌك الدعوة 

 . الصدق مع هللا ٌهون علٌك كل شًء 

 . ال بد من الداعٌة ان ٌطهر قلبه حتى ٌقبل منه 

 . على الداعٌة ان ٌطهر نفسه من جمٌع انواع الفساد طهارة  باطن وظاهر 

  ربك تستكثره .ٌقول الحسن البصري رحمه هللا ال تمنن بعلمك  على 

  ٌقول الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمة هللا ال تعظ وأنت تترقب العطاء او زٌادة فهذا من الربا حتى القول ال

 حول وال قوة إال باهلل .

 . العنٌد هوالذي عرف الحق وتركه 

 . كل اجتماع على باطل ٌحظره الشٌطان وٌوسوس وٌزٌن له 

 . من أسباب دخول النار ترك الصالة 

 ة الصالة حق اإلقامة .علٌنا إقام 

 . أول ما ٌحاسب علٌه العبد الصالة 

 . أساس اإلٌمان اإلحسان إلى هللا ثم اإلحسان إلى الخلق 

 . الصدقة حاجز بٌنك وبٌن النار 

 . احذر من الخوض فً الكالم فقد ٌخرجك من الدٌن 

 لها ٌوم القٌامة .المسؤولٌة الفردٌة والتبعٌة الفردٌة )كل نفس بما كسبت رهٌنة ( اي متعلقة بعم 

 . من رحمة هللا بنا ٌصف لنا عذاب النار لنتعظ ونترك المعاصً ونتوب مما اقترفنا 

  قال تعالى )وما ٌذكرون إال ان ٌشاء هللا ( فإن مشٌبة سبحانه نافذة عامة ال ٌخرج عنها حادث قلٌل

هللا والجبرٌة الذٌن وال كثٌر ففٌها رد على القدرٌة الذٌن ال ٌدخلون أفعال العباد تحت مشٌبة 

ٌزعمون أنه لٌس للعبد مشٌبة وال فعل حقٌقة وإنما هو مجبور على أفعاله فأثبت هللا تعالى للعباد 

 مشٌبة حقٌقة وفعال جعله تبعا لمشٌبته .
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 :مع خىاتيمهب المدثر سىرةتىبسب فىاتح 

ثُِّر ) َها اْلُمدَّ ٌُّ اأَ ٌَ ساعة  (( هً أصالً سورة اإلنذار. المزمل والمدثر حاالت لرسول هللا ٢( قُْم َفأَْنِذْر )١تبدأ )

نزول الوحً علٌه. لما قال )قُْم َفأَْنِذْر( ذكر الموقف من هذا اإلنذار ماذا حصل فقال )َذْرِنً َوَمْن َخلَْقُت 

(( موقفه من اإلنذار ١٤( َوَمهَّْدُت لَُه َتْمِهًٌدا )١٣( َوَبنٌَِن ُشُهوًدا )١٢َمااًل َمْمُدوًدا ) ( َوَجَعْلُت لَهُ ١١َوِحًٌدا )

ْذِكَرِة ُمْعِرِضٌَن ) ُهْم ُحُمٌر ُمْسَتْنِفَرةٌ ٤4وذكر فً آخر السورة موقف هؤالء من اإلنذار )َفَما لَُهْم َعِن التَّ ( َكأَنَّ

ْت ِمْن َقْسَوَرٍة )٥1) ْقَوى َوأَْهُل ٥١( َفرَّ ُ ُهَو أَْهُل التَّ َشاَء هللاَّ ٌَ ْذُكُروَن إاِلَّ أَْن  ٌَ (( وقال فً آخر السورة )َوَما 

(( فهً فً عمومها فً اإلنذار والموقف من اإلنذار وموقف المستمعٌن من الكفار من هذا ٥٦اْلَمْغِفَرِة )

ُهْم ُحُمٌر ُمْسَتْنِفَرةٌ( حمر وحشٌة شدٌد   ة النفر ال تألف هً التً نفرت ولٌست مستنَفرة.اإلنذار )َكأَنَّ

   

 

  عٛسح اٌّذصش ٔٙب٠خ  
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة القٌامة ::
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 القيبمت ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 بسورة القٌامة، ومناسبة ذلك لموضوِعها واضحة وظاهرة. سمٌت 

  ل به نبٌنا صلى هللا علٌه وسل، وقد سبق ل، وهو الذي فُضِّ فضائل السورة: هذه السورة من المفصَّ

 ذكرنا للحدٌث الوارد فً ذلك عند تفسٌر سورة األنعام وسبأ وفاطر.

 .سورة مكٌة 

 بها من أهوال، وحال اإلنسان فً هذا الٌوم  محور السورة: الحدٌث عن القٌامة، وما ٌقترن

 العصٌب، مقارنة بما كان علٌه فً الدنٌا من غفلة واستبعاد لهذا الٌوم، مع الدعوة إلى االستعداد لها.

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 .حدٌثهما عن القٌامة وأهوالها وأحوال الناس فٌها 

  ذلك الكافر المغرور، الذي ٌجحد نعم خالقه، فال تزٌده إال كبراً فً السورتٌن عرض وبٌان لصورة

 وغروراً، وِعناداً وإعراضاً عن طرٌق النجاة.

 

  

348



 

3 
 

الـــــقــــٌــــامــــةسورة   

 محىر السىرة:
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 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة  

 ( أهوال القٌامة.٘ٔ – ٔاآلٌات ) 

 ( طرٌق النجاة. المناسبة مع ما قبله:1ٔ – ٙٔاآلٌات ) 

o  التفات من الحدٌث عن القٌامة وأهوالها إلى الحدٌث عن القرى، وحفظه؛ فهو سبٌل هذا

 النجاة وطرٌق الفالح.

o  لما جاء الحدٌث عن كتاب األعمال، ناسب ذلك الحدٌث عن القرآن وهو أشرف الكتب

 وأجلُّها، وكثٌراً ما ٌرد فً السٌاق القرآنً بعد ورود ذكر كتاب األعمال.

o ٌّن تعالى قدر َته على جمع العظام وهً آٌة عجٌبة، ثم ذكر ما ٌحدث للشمس والقمر من لما ب

جمع عجٌب رهٌب، ناسب ذلك بٌان قدرته تعالى على جمع القرآن فً قلب نبٌه الحبٌب 

 صلى هللا علٌه وسلم ووعد تعالى بحفظه وبٌانه.

o  ًالنبً صلى لما ذم هللا تعالى عجلة اإلنسان بٌن أن التأنً مطلوب ومرغوب حتى فً تلق

 هللا علٌه وسلم للوحً فال ٌتعجل حفظه فقد تكفّل هللا له بتثبٌته على فؤاده.

o  وٌحتمل أن ٌكون االستعجال المنهً عنه إنما اتفق للرسول صلى هللا علٌه وسلم عند إنزال

 هذه اآلٌات علٌه فال جرم نهى عن ذلك االستعجال فً هذا الوقت.

o هذه اآلٌة وما قبلها، أن ما سبقها تضّمن اإلعراض  وقال صاحب فتح البٌان )والصلة بٌن

 عن آٌات هللا، وهذه تضمنت المبادرة إلٌها بحفظها(.

 ( عوٌد إلى مشاهد القٌامة. أبعد هذا البٌان ال تزاُل محبة العاجلة فً قلوبكم، ٕ٘ – ٕٓاآلٌات )

لى الدنٌا وإعراض واآلخرة وراء ظهوركم، هل ٌسمُع حدٌث القرآن عاقل وٌظلُّ قلبه فً إقبال ع

 عن اآلخرة!.

 ( ساعُة الموِت. انتقال من القٌامة الكبرى إلى القٌامة الصغرى وهً الموت، ٓٗ – ٕٙاآلٌات )

 والموت قدٌر محتوٌم وكأٌس كلٌّ مشروٌب، وانتقال من دار إلى دار.

 ( ختام السورة، وتقرٌر البعث. بعد بٌان حال الكافر الذي أعجبته نفسُ ٓٗ – ٖٙاآلٌات ) ه ه وغرَّ

د صحائفه بالكفر والعصٌان، بٌن تعالى أن اإلنسان لم ٌخلق عبثاً ولن  ماله، فلم ٌعمل صالحاً بل  سوَّ

ل لوقت معلوم.  ٌترك سدى، بل خلق لغاٌة وأجِّ

 

 :التمهيد

ػٍّب ٚ٘ذٜ ذّذهلل ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب اٌ  ثغُ هللا

 ٚرمٝ..

 اٌٍُٙ اسصلٕب ا٦خالص ٚاٌجشوخ.
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ٌُ دذ٠ش، ٠زذذَّس ػٓ ؽج١ؼخ إٌفظ، ٚػٓ لٛا١ٕٔٙب، ٚػٓ ا١ٌٙجبْ، ٚػٓ اٌغؼت، ٚػٓ  لذ ٔمٛي: ػٍُ إٌفظ ػٍ

اٌذٚافغ، ٚػٓ اٌذبجبد، ٚػٓ أدٛاي إٌفظ فٟ لٛرٙب، ٚػؼفٙب، فٟ عّٛ٘ب، ٚأذطبؽٙب، ٚٔغفً أٚ ٔزغبفً 

َّْ فٟ اٌمشآْ اٌ ًَّ ٚػال .ىش٠ُ ػٍّبً ػٓ أ  ٌٍٕفظ ِٓ ػٕذ اٌخبٌك ج

اِخ، ٕٚ٘بن إٌفظ اٌزو١خ، ّٚٔبرط ِٓ ٘زٖ  َّٛ ِٓ رٌه أٔٛاع إٌفظ، ٕ٘بن إٌفظ اٌّطّئٕخ ، ٕٚ٘بن إٌفظ اٌٍ

 ا٤ٔٛاع ِٓ إٌفٛط.

 /إٌفظ اٌّطّئٕخ:1

ٔذ إٌٝ ٚػذٖ ٟ٘ اٌزٟ ػشفذ سثٙب، ٚاؽّأٔذ إ١ٌٗ، اؽّأٔذ إٌٝ أعّبئٗ اٌذغٕٝ ٚطفبرٗ اٌؼٍٝ، اؽّأ 

 ٚٚػ١ذٖ، اؽّأٔذ إٌٝ جٕزٗ، اؽّأٔذ إٌٝ ٚدذا١ٔزٗ، اؽّأٔذ إٌٝ أٔٗ ال إٌٗ إال ٘ٛ 

 لبي رؼبٌٝ: )٠ب أ٠زٙب إٌفظ اٌّطّئٕخ اسجؼٟ إٌٝ سثه ساػ١خ ِشػ١خ(

 ٚ٘زٖ خبطخ ٌٍّؤ١ِٕٓ ١ٌٚ٤ٚبء هللا اٌظبٌذ١ٓ.

 /إٌفظ اٌضو١خ:2

ًِّ طفخٍ ٘زٖ إٌفٌظ رمغ فٟ اٌذسجخ اٌضب١ٔخ: ٟ٘ إٌفظ اٌض و١خ اٌطب٘شح ِٓ وً دٔظ، ِٚٓ وً ػ١ت، ِٓ و

خغ١غخ، إٌفظ اٌزو١خ اٌزٟ رؼطٟ ِب ػ١ٍٙب، ٚرأخزُّ ِب ٌٙب ِٓ دْٚ أْ رجذف، ِٓ دْٚ أْ رطغٝ،ِٓ دْٚ أْ 

 رظٍُ، لبي رؼبٌٝ: 

 )ألزٍذ ٔفغب صو١خ ثغ١ش ٔفظ ٌمذ جئذ ش١ئب ٔىشا(

 ٚلبي رؼبٌٝ: )لذ أفٍخ ِٓ صوب٘ب *ٚلذ دبة ِٓ دعب٘ب(

  /إٌفظ اٌٍٛاِخ:3

اِخ، لبي رؼبٌٝ:  َّٛ  فٟٙ إٌفظ اٌزٟ أصٕٝ هللا ػ١ٍٙب، فٟٙ ٔفظ ػبِخ اٌّؤ١ِٕٓ، ٟ٘ إٌفظ اٌٍ

 )ال ألغُ ث١َٛ اٌم١بِخ *ٚال ألغُ ثبٌٕفظ اٌٍٛاِخ(

، ٘زا اٌزٞ وٍّب رىٍَُّ وٍّخً فذظٙب، ٚدبعت ٔفغٗ ػ١ٍٙب، أ٠جٛص أْ ألٛي ٘زٖ اٌىٍّخ؟ ٌؼٍٙب غ١جخٌ، ٌؼٍٙب ١ّّٔخٌ 

 ٌؼٍٙب رغخؾ هللا ػضَّ ٚجً.

ٚلذ لبي ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَ: )ٚإْ اٌؼجذ ١ٌزىٍُ ثبٌىٍّخ ِٓ عخؾ هللا ال ٠ٍمٟ ٌٙب ثبال ٠ٙٛٞ ثٙب فٟ 

 جُٕٙ(أخشجٗ اٌجخبسٞ.

اِبً، ٠غأي ٔفغٗ دائّبً، ٠ذبعجٙب فٟ اٌذ١ٔب  َّٛ ٘زٖ إٌفظ اٌٍٛاِخ، ٔفٌظ أصٕٝ هللا ػ١ٍٙب، ٠ٚجت أْ ٠ىْٛ اٌّؤِٓ ٌ

ػغ١شاً، دزٝ ٠ىْٛ دغبثُٙب ٠َٛ اٌم١بِخ ٠غ١شاً، ٠ذبعت ٔفغٗ ػٍٝ اٌذسُ٘، فؼالً ػٓ اٌذ٠ٕبس، ٠ذبعت  دغبثبً 

ٍٞ ػٍٝ دمٛق  ٍٞ أٚ ِبد ٍْ ِؼٕٛ ٔفغٗ ػٍٝ إٌظشح، ٠ذبعت ٔفغٗ ػٍٝ اٌىٍّخ، ٠ذبعت ٔفغٗ ػٍٝ أٞ ػذٚا

 ا٦ٔغبْ.

شٖ ٚػذَ ا٠٦ّبْ ،ٚاٌّؤِٓ ٠ٍَٛ ٔفغٗ ػٍٝ إٌفظ اٌٍٛاِخ دزٝ ٠ذخً ف١ٙب اٌىبفش ٠َٛ اٌم١بِخ ٠ٍَٛ ٔفغٗ ػٍٝ وف

 رمظ١شٖ فٟ إ٠ّبٔٗ.

 /إٌفظ ا٤ِبسح ثبٌغٛء:4

 ٔفظ آصّخ، ٚٔفٌظ ِخبدػخٌ، ٚٔفٌظ شبرحٌ، ٚٔفٌظ ِغزىجشحٌ ػبر١خٌ، ٚٔفٌظ ثخ١ٍخ، ٔغأي هللا اٌؼبف١خ ٚاٌغالِخ.

إرا لشأد ٘زٖ إٌّبرط ، ٚ٘زٖ ا٤ٚطبف ٌٍٕفٛط، اعأي ٔفغه: ِٓ أٞ إٌّبرط أٔذ؟ ِٓ اٌّطّئٕخ، أَ ِٓ 

بسح ثبٌغٛء .-ٔغأي هللا اٌغالِخ ٚاٌؼبف١خ–اٌضو١خ، أَ ِٓ اٌٍٛاِخ، أَ ِٓ  َِّ  ا٤

اٌم١بِخ *ٚال ألغُ آ٠برٕب ا١ٌَٛ رزىٍُ ػٓ ٔٛع ِٓ ٘زٖ إٌفٛط ٟٚ٘ إٌفظ اٌٍٛاِخ ،ألغُ هللا ثٙب )ال ألغُ ث١َٛ 

 ثبٌٕفظ اٌٍٛاِخ(
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 عٕزذاسط ا١ٌَٛ ثئرْ هللا عٛسح اٌم١بِخ.

 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

  ْٓ َّ ُْ أٌَ َْٔغب ِخ * أ٠ََْذَغُت ا٦ِْ َِ ا َّٛ ُُ ثِبٌَّْٕفِظ اٌٍَّ اَل أُْلِغ َٚ ِخ *  َِ ٌْم١َِب َِ ا ْٛ ُُ ث١َِ ْْ }اَل أُْلِغ َٓ َػٍَٝ أَ ُٗ * ثٍََٝ لَبِدِس٠ َِ َغ ِػظَب َّ َْٔج

خِ  َِ ٌْم١َِب َُ ا ْٛ َ٠ َْ ُٗ * ٠َْغأَُي أ٠ََّب َِ ب َِ ُْ ١ٌَِْفُجَش أَ َْٔغب ًْ ٠ُِش٠ُذ ا٦ِْ َٞ ثََٕبَُٔٗ * ثَ ِّٛ    { َُٔغ

 ط: ِب دالٌخ " ال " ٕ٘ب؟

زبح ٚاال٘زّبَ ثّب ثؼذ٘ب، ٌٚىضشح ا٦ر١بْ ثٙب ِغ ٚإّٔب أرٟ ثٙب ٌالعزف  [ ٚال صائذح ] ٕ٘ب ٔبف١خ،   [ ٘ب ]   { ال } ١ٌغذ 

   . ا١ّ١ٌٓ، ال ٠غزغشة االعزفزبح ثٙب، ٚإْ ٌُ رىٓ فٟ ا٤طً ِٛػٛػخ ٌالعزفزبح

 ط: ِب ٦ػجبص اٌجالغٟ فٟ فبرذخ ٘زٖ اٌغٛسح؟

ُٙ فبٌّمغُ ثٗ فٟ ٘زا اٌّٛػغ، ٘ٛ اٌّمغُ ػ١ٍٗ، ٚ٘ٛ اٌجؼش ثؼذ اٌّٛد، ٚل١بَ إٌبط ِٓ لجٛسُ٘، صُ ٚلٛف

   . ٠ٕزظشْٚ ِب ٠ذىُ ثٗ اٌشة ػ١ٍُٙ

 ط: ِٓ ٟ٘ إٌفظ اٌٍٛاِخ؟

خِ  }  َِ ا َّٛ ُُ ثِبٌَّْٕفِظ اٌٍَّ اَل أُْلِغ ٌىضشح رشدد٘ب ٚرٍِٛٙب ٚػذَ   { ٌٛاِخ } ٟٚ٘ ج١ّغ إٌفٛط اٌخ١شح ٚاٌفبجشح، ع١ّذ   { َٚ

٤ٚٔٙب ػٕذ اٌّٛد رٍَٛ طبدجٙب ػٍٝ ِب ػٍّذ ، ثً ٔفظ اٌّؤِٓ رٍَٛ طبدجٙب  صجٛرٙب ػٍٝ دبٌخ ِٓ أدٛاٌٙب،

فٟ اٌذ١ٔب ػٍٝ ِب دظً ِٕٗ، ِٓ رفش٠ؾ أٚ رمظ١ش فٟ دك ِٓ اٌذمٛق، أٚ غفٍخ، فجّغ ث١ٓ ا٦لغبَ ثبٌجضاء، 

  . ٚػٍٝ اٌجضاء، ٚث١ٓ ِغزذك اٌجضاء

   ط:ِب ٔٛع االعزفٙبَ ٕ٘ب؟

ُٗ  }   : ٠ٓ ٠ىزة ث١َٛ اٌم١بِخ، فمبيصُ أخجش ِغ ٘زا، أْ ثؼغ اٌّؼبٔذ َِ َغ ِػظَب َّ ْٓ َْٔج ُْ أْ ٌَّ َْٔغب ثؼذ   { أ٠ََْذَغُت ا٦ِْ

َٟ  }   : اٌّٛد، وّب لبي فٟ ا٠٢خ ا٤خشٜ ِ٘ َٚ  ََ ٌِْؼظَب ْٓ ٠ُْذ١ِٟ ا َِ ٌُ  لَبَي  ١ ِِ فبعزجؼذ ِٓ جٍٙٗ ٚػذٚأٗ لذسح هللا   ؟   { َس

 ػٍٝ خٍك ػظبِٗ اٌزٟ ٟ٘ ػّبد اٌجذْ، 

َٞ ثََٕبَُٔٗ  }   : فشد ػ١ٍٗ ثمٌٛٗ ِّٛ ْْ َُٔغ َٓ َػٍَٝ أَ    { ثٍََٝ لَبِدِس٠

 ط: ٌّبرا خض اٌجٕبْ ٕ٘ب دْٚ غ١شٖ؟

أؽشاف أطبثؼٗ ٚػظبِٗ، اٌّغزٍضَ رٌه ٌخٍك ج١ّغ أجضاء اٌجذْ، ٤ٔٙب إرا ٚجذد ا٤ٔبًِ ٚاٌجٕبْ، فمذ   : أٞ

رٌه ِٕٗ أْ لظذٖ   [ ٚلغ ] رّذ خٍمخ اٌجغذ، ١ٌٚظ إٔىبسٖ ٌمذسح هللا رؼبٌٝ لظٛسا ثبٌذ١ًٌ اٌذاي ػٍٝ رٌه، ٚإّٔب 

   . ىزة ِغ اٌزؼّذاٌ  : ٚاٌفجٛس  . ٚإسادرٗ أْ ٠ىزة ثّب أِبِٗ ِٓ اٌجؼش
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الـــــقــــٌــــامــــةسورة   

 صُ روش أدٛاي اٌم١بِخ فمبي :   

َّ  }   [ 15ـ  7 ]  ٌْ َٓ ا ئٍِز أ٠َْ َِ ْٛ َ٠ ُْ َْٔغب ُش * ٠َمُُٛي ا٦ِْ َّ ٌْمَ ا َٚ ُظ  ّْ َغ اٌشَّ ِّ ُج َٚ ُش *  َّ ٌْمَ َخَغَف ا َٚ ٌْجََظُش *  فَشُّ * َوالَّ فَئَِرا ثَِشَق ا

ْٔغَ اَل  ًِ ا٦ِْ َش * ثَ أَخَّ َٚ  ََ ب لَذَّ َّ ئٍِز ثِ َِ ْٛ َ٠ ُْ َْٔغب ْغزَمَشُّ * ٠َُٕجَّأُ ا٦ِْ ُّ ٌْ ئٍِز ا َِ ْٛ َصَس * إٌَِٝ َسثَِّه ٠َ َٚ ْٛ ٌَ َٚ ِٗ ثَِظ١َشحٌ *  ُْ َػٍَٝ َْٔفِغ ب

َؼبِر٠َشُٖ  َِ ٌْمَٝ     { أَ

ُْ  }   : وّب لبي رؼبٌٝإرا وبٔذ اٌم١بِخ ثشلذ ا٤ثظبس ِٓ اٌٙٛي اٌؼظ١ُ، ٚشخظذ فال رطشف   : أٞ ُشُ٘ ب ٠َُؤخِّ َّ إَِّٔ

 َ٘ ُْ أَْفئَِذرُُٙ َٚ  ُْ ُْ ؽَْشفُُٙ ِٙ ُْ اَل ٠َْشرَذُّ إ١ٌَِْ ِٙ ْمِِٕؼٟ ُسُءِٚع ُِ  َٓ ِْٙطِؼ١ ُِ ِٗ ا٤َْْثَظبُس  ٍَ رَْشَخُض ف١ِ ْٛ اءٌ ١ٌَِ َٛ }   

شُ  }  َّ ٌْمَ َخَغَف ا شُ  } ر٘ت ٔٛسٖ ٚعٍطبٔٗ،   : أٞ  { َٚ َّ ٌْمَ ا َٚ ُظ  ّْ َغ اٌشَّ ِّ ُج ّٚ٘ب ٌُ ٠جزّؼب ِٕز خٍمّٙب هللا رؼبٌٝ،   { َٚ

ف١جّغ هللا ث١ّٕٙب ٠َٛ اٌم١بِخ، ٠ٚخغف اٌمّش، ٚرىٛس اٌشّظ، صُ ٠مزفبْ فٟ إٌبس، ١ٌشٜ اٌؼجبد أّٔٙب ػجذاْ 

   . ػجذّ٘ب أُٔٙ وبٔٛا وبرث١ٓ ِغخشاْ، ١ٌٚشٜ ِٓ

 {  ُْ َْٔغب فَشُّ  }   : د١ٓ ٠شٜ رٍه اٌماللً اٌّضػجبد  { ٠َمُُٛي ا٦ِْ َّ ٌْ َٓ ا أ٠ٓ اٌخالص ٚاٌفىبن ِّب ؽشلٕب   : أٞ  { أ٠َْ

 ٚأطبثٕب ؟ 

 ط: ِب ِؼٕٝ ال ٚصس؟

َصسَ  }  َٚ ْغزَمَشُّ  }  ٍِجأ ٤دذ دْٚ هللا، ال  : أٞ  { َوالَّ اَل  ُّ ٌْ ئٍِز ا َِ ْٛ ٌغبئش اٌؼجبد ف١ٍظ فٟ إِىبْ أدذ أْ   { إٌَِٝ َسثَِّه ٠َ

ََ  }   : ٠غززش أٚ ٠ٙشة ػٓ رٌه اٌّٛػغ، ثً ال ثذ ِٓ إ٠مبفٗ ١ٌجضٜ ثؼٍّٗ، ٌٚٙزا لبي ب لَذَّ َّ ئٍِز ثِ َِ ْٛ َ٠ ُْ َْٔغب ٠َُٕجَّأُ ا٦ِْ

شَ  أَخَّ    . ثج١ّغ ػٍّٗ اٌذغٓ ٚاٌغٟء، فٟ أٚي ٚلزٗ ٚآخشٖ، ٠ٕٚجأ ثخجش ال ٠ٕىشٖ  : أٞ  { َٚ

ِٗ ثَِظ١َشحٌ  }  ُْ َػٍَٝ َْٔفِغ َْٔغب ًِ ا٦ِْ َؼبِر٠َشُٖ  } ٘ذ ِٚذبعت، شب  : أٞ  { ثَ َِ ٌْمَٝ  ْٛ أَ ٌَ فئٔٙب ِؼبر٠ش ال رمجً، ٚال رمبثً ِب   { َٚ

ََ َػ١ٍََْه َدِغ١جًباْلَشْأ ِوزَبثََه َوفَٝ ثَِْٕفِغَه اٌْ  }   : ٠مشس ثٗ اٌؼجذ ، ف١مش ثٗ، وّب لبي رؼبٌٝ ْٛ َ١ }   .   

فبٌؼجذ ٚإْ أٔىش، أٚ اػززس ػّب ػٍّٗ، فئٔىبسٖ ٚاػززاسٖ ال ٠ف١ذأٗ ش١ئب، ٤ٔٗ ٠شٙذ ػ١ٍٗ عّؼٗ ٚثظشٖ، ٚج١ّغ 

ُْ  }   : جٛاسدٗ ثّب وبْ ٠ؼًّ، ٤ْٚ اعزؼزبثٗ لذ ر٘ت ٚلزٗ ٚصاي ٔفؼٗ اَل ُ٘ َٚ  ُْ ْؼِزَسرُُٙ َِ ٛا  ُّ َٓ ظٍََ ْٕفَُغ اٌَِّز٠ ئٍِز اَل ٠َ َِ ْٛ ف١ََ

 َْ    { ٠ُْغزَْؼزَجُٛ

لُْشآَُٔٗ * فَئَِرا لََشأْ  }   [ 11ـ  16 ]  َٚ َؼُٗ  ّْ َّْ َػ١ٍََْٕب َج ِٗ * إِ ًَ ثِ ِٗ ٌَِغبََٔه ٌِزَْؼَج ْن ثِ َّْ َػ١ٍََْٕب اَل رَُذشِّ َُّ إِ َٔبُٖ فَبرَّجِْغ لُْشآَُٔٗ * صُ

   { ث١ََبَُٔٗ 

 ط: ِب عجت ٔضٚي ٘زٖ ا٠٢بد؟

وبْ إٌجٟ ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ إرا جبءٖ ججش٠ً ثبٌٛدٟ، ٚششع فٟ رالٚرٗ ػ١ٍٗ، ثبدسٖ إٌجٟ ـ طٍٝ هللا 

ًْ  }   : ٙبٖ هللا ػٓ ٘زا، ٚلبيػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ِٓ اٌذشص لجً أْ ٠فشؽ، ٚرالٖ ِغ رالٚح ججش٠ً إ٠بٖ، فٕ اَل رَْؼَج َٚ

ْد١ُُٗ  َٚ ْْ ٠ُْمَؼٝ إ١ٌََِْه  ًِ أَ ْٓ لَْج ِِ  ِْ ٌْمُْشآ    { ثِب
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ًَ ثِ  }   : ٚلبي ٕ٘ب ِٗ ٌَِغبََٔه ٌِزَْؼَج ْن ثِ صُ ػّٓ ٌٗ رؼبٌٝ أٔٗ ال ثذ أْ ٠ذفظٗ ٠ٚمشأٖ، ٠ٚجّؼٗ هللا فٟ   { ِٗ اَل رَُذشِّ

لُْشآَُٔٗ  }   : طذسٖ، فمبي َٚ َؼُٗ  ّْ َّْ َػ١ٍََْٕب َج فبٌذشص اٌزٞ فٟ خبؽشن، إّٔب اٌذاػٟ ٌٗ دزس اٌفٛاد ٚإٌغ١بْ،   { إِ

   . هفئرا ػّٕٗ هللا ٌه فال ِٛجت ٌزٌ

   . إرا وًّ ججش٠ً لشاءح ِب أٚدٝ هللا إ١ٌه، فذ١ٕئز ارجغ ِب لشأٖ ٚألشأٖ  : أٞ  { فَئَِرا لََشْأَٔبُٖ فَبرَّجِْغ لُْشآَُٔٗ  } 

َّْ َػ١ٍََْٕب ث١ََبَُٔٗ  }  َُّ إِ ث١بْ ِؼب١ٔٗ، فٛػذٖ ثذفع ٌفظٗ ٚدفع ِؼب١ٔٗ، ٚ٘زا أػٍٝ ِب ٠ىْٛ، فبِزضً ـ طٍٝ هللا   : أٞ  { صُ

   . ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ٤دة سثٗ، فىبْ إرا رال ػ١ٍٗ ججش٠ً اٌمشآْ ثؼذ ٘زا، أٔظذ ٌٗ، فئرا فشؽ لشأٖ

 ط: اشزٍّذ ٘زٖ ا٠٢بد ػٍٝ أدة أخز اٌؼٍُ ِب٘ٛ؟

ال ٠جبدس اٌّزؼٍُ اٌّؼٍُ لجً أْ ٠فشؽ ِٓ اٌّغأٌخ اٌزٟ ششع ف١ٙب، فئرا فشؽ  ٚفٟ ٘زٖ ا٠٢خ أدة ٤خز اٌؼٍُ، أْ

ِٕٙب عأٌٗ ػّب أشىً ػ١ٍٗ، ٚوزٌه إرا وبْ فٟ أٚي اٌىالَ ِب ٠ٛجت اٌشد أٚ االعزذغبْ، أْ ال ٠جبدس ثشدٖ أٚ 

اٌىالَ ػ١ٍٗ،  لجٌٛٗ، دزٝ ٠فشؽ ِٓ رٌه اٌىالَ، ١ٌزج١ٓ ِب ف١ٗ ِٓ دك أٚ ثبؽً، ١ٌٚفّٙٗ فّٙب ٠زّىٓ ثٗ ِٓ

   . أْ إٌجٟ ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ وّب ث١ٓ ٥ٌِخ أٌفبظ اٌٛدٟ، فئٔٗ لذ ث١ٓ ٌُٙ ِؼب١ٔٗ  : ٚف١ٙب

ئٍِز َٔ  }   [ 25ـ  22 ]  َِ ْٛ ُجٌٖٛ ٠َ ُٚ َْ ا٢ِْخَشحَ *  رََزُسٚ َٚ ٌَْؼبِجٍَخَ *  َْ ا ًْ رُِذجُّٛ ُجٌٖٛ َوالَّ ثَ ُٚ َٚ َب َٔبِظَشحٌ *  بِػَشحٌ * إٌَِٝ َسثِّٙ

ًَ ثَِٙب فَبلَِشحٌ  ْْ ٠ُْفَؼ ُّٓ أَ ئٍِز ثَبِعَشحٌ * رَظُ َِ ْٛ َ٠ }   

 ط: ِب عجت إػشاع إٌبط ػٓ ػجبدح سثُٙ؟

ٌَْؼبِجٍَخَ  } ٘زا اٌزٞ أٚجت ٌىُ اٌغفٍخ ٚا٦ػشاع ػٓ ٚػع هللا ٚرزو١شٖ أٔىُ   : أٞ َْ ا  ٚرغؼْٛ ف١ّب  { رُِذجُّٛ

٠ذظٍٙب، ٚفٟ ٌزارٙب ٚشٙٛارٙب، ٚرؤصشٚٔٙب ػٍٝ ا٢خشح، فززسْٚ اٌؼًّ ٌٙب، ٤ْ اٌذ١ٔب ٔؼ١ّٙب ٌٚزارٙب ػبجٍخ، 

ٚا٦ٔغبْ ٌِٛغ ثذت اٌؼبجً، ٚا٢خشح ِزأخش ِب ف١ٙب ِٓ إٌؼ١ُ اٌّم١ُ، فٍزٌه غفٍزُ ػٕٙب ٚرشوزّٛ٘ب، وأٔىُ ٌُ 

ي ف١ٙب ٔفبئظ ا٤ػّبس، ٠ٚغؼٝ ٌٙب آٔبء ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس، رخٍمٛا ٌٙب، ٚوأْ ٘زٖ اٌذاس ٟ٘ داس اٌمشاس، اٌزٟ رجز

فٍٛ آصشرُ ا٢خشح ػٍٝ اٌذ١ٔب، ٚٔظشرُ ٌٍؼٛالت   . ٚثٙزا أمٍجذ ػ١ٍىُ اٌذم١مخ، ٚدظً ِٓ اٌخغبس ِب دظً

   . ٔظش اٌجظ١ش اٌؼبلً ٤ٔجذزُ، ٚسثذزُ سثذب ال خغبس ِؼٗ، ٚفضرُ فٛصا ال شمبء ٠ظذجٗ

 بس اٌذاس ا٢خشح؟ط: ِب اٌزٞ ٠ذػٛ إٌبط ٠٦ض

  : صُ روش ِب ٠ذػٛ إٌٝ إ٠ضبس ا٢خشح، ثج١بْ دبي أٍ٘ٙب ٚرفبٚرُٙ ف١ٙب، فمبي فٟ جضاء اٌّؤصش٠ٓ ٣ٌخشح ػٍٝ اٌذ١ٔب

ئٍِز َٔبِػَشحٌ  }  َِ ْٛ ُجٌٖٛ ٠َ اٌمٍٛة، ٚثٙجخ إٌفٛط، ٌٚزح  دغٕخ ث١ٙخ، ٌٙب سٚٔك ٚٔٛس، ِّب ُ٘ ف١ٗ ِٓ ٔؼ١ُ  : أٞ  { ُٚ

َب َٔبِظَشحٌ  } ا٤سٚاح،  ُِٕٙ ِٓ ٠ٕظشٖ وً ٠َٛ ثىشح ٚػش١ب،   : رٕظش إٌٝ سثٙب ػٍٝ دغت ِشارجُٙ  : أٞ  { إٌَِٝ َسثِّٙ

ّبٌٗ اٌجب٘ش، اٌزٞ ١ٌظ وّضٍٗ ُِٕٚٙ ِٓ ٠ٕظشٖ وً جّؼخ ِشح ٚادذح، ف١زّزؼْٛ ثبٌٕظش إٌٝ ٚجٙٗ اٌىش٠ُ، ٚج

شٟء، فئرا سأٖٚ ٔغٛا ِب ُ٘ ف١ٗ ِٓ إٌؼ١ُ ٚدظً ٌُٙ ِٓ اٌٍزح ٚاٌغشٚس ِب ال ٠ّىٓ اٌزؼج١ش ػٕٗ، ٚٔؼشد 

   . ٚجُٛ٘ٙ فبصدادٚا جّبال إٌٝ جّبٌُٙ، فٕغأي هللا اٌىش٠ُ أْ ٠جؼٍٕب ِؼُٙ
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 ط: ِب دبي ِٓ ٠ؤصش اٌؼبجٍخ ػٍٝ ا٢جٍخ؟

ئٍِز ثَبِعَشحٌ  }   : خ ػٍٝ ا٢جٍخٚلبي فٟ اٌّؤصش٠ٓ اٌؼبجٍ َِ ْٛ ُجٌٖٛ ٠َ ُٚ ْْ  }   . ِؼجغخ ِٚىذسح ، خبشؼخ ر١ٌٍخ  : أٞ  { َٚ ُّٓ أَ رَظُ

ًَ ثَِٙب فَبلَِشحٌ     . ، فٍزٌه رغ١شد ٚجُٛ٘ٙ ٚػجغذػمٛثخ شذ٠ذح، ٚػزاة أ١ٌُ  : أٞ  { ٠ُْفَؼ

ٌْزَفَِّذ اٌغَّبُق ثِبٌغَّبِق * إٌَِ  }   [ 42ـ  26 ]  ا َٚ ٌْفَِشاُق *  ُ ا َّٓ أََّٔٗ ظَ َٚ ْٓ َساٍق *  َِ  ًَ ل١ِ َٚ  * َٟ ٝ َسثَِّه َوالَّ إَِرا ثٍَََغِذ اٌزََّشالِ

َغبُق * فَ  َّ ٌْ ئٍِز ا َِ ْٛ ٌَٝ * صُ ٠َ ْٚ َ ٌَٝ ٌََه فَأ ْٚ طَّٝ * أَ َّ ِٗ ٠َزَ ٍِْ٘ َُّ َرََ٘ت إٌَِٝ أَ ٌَّٝ * صُ َٛ رَ َٚ ْٓ َوزََّة  ٌَِى َٚ اَل َطٍَّٝ *  َٚ َُّ اَل َطذََّق 

 َْ َُّ َوب َٕٝ * صُ ّْ ُ٠ ٍّٟ ِٕ َِ  ْٓ ِِ ُْ ٠َُه ُْٔطفَخً  ْْ ٠ُْزَشَن ُعًذٜ * أٌََ ُْ أَ َْٔغب ٌَٝ * أ٠ََْذَغُت ا٦ِْ ْٚ َ ٌَٝ ٌََه فَأ ْٚ ٜ *  أَ َّٛ َػٍَمَخً فََخٍََك فََغ

رَٝ ْٛ َّ ٌْ َٟ ا ْْ ٠ُْذ١ِ ْٔضَٝ * أ١ٌَََْظ َرٌَِه ثِمَبِدٍس َػٍَٝ أَ ا٤ُْ َٚ َوَش  ِٓ اٌزَّ َج١ْ ْٚ ُْٕٗ اٌضَّ ِِ  ًَ    { فََجَؼ

 ط: ثّبرا ٚػع هللا ػجبدٖ ؟

اٌّىزٕفخ ٌضغشح ٠ؼع رؼبٌٝ ػجبدٖ ثزوش دبي اٌّذزؼش ػٕذ اٌغ١بق، ٚأٔٗ إرا ثٍغذ سٚدٗ اٌزشالٟ، ٟٚ٘ اٌؼظبَ 

ًَ  }   : إٌذش، فذ١ٕئز ٠شزذ اٌىشة، ٠ٚطٍت وً ٚع١ٍخ ٚعجت، ٠ظٓ أْ ٠ذظً ثٗ اٌشفبء ٚاٌشادخ، ٌٚٙزا لبي ل١ِ َٚ

ْٓ َساقٍ    . ٤عجبة ا١ٌٙ٦خ ِٓ ٠شل١ٗ ِٓ اٌشل١خ ٤ُٔٙ أمطؼذ آِبٌُٙ ِٓ ا٤عجبة اٌؼبد٠خ، فٍُ ٠جك إال ا  : أٞ  { َِ

ٌْفَِشاقُ  } ٌٚىٓ اٌمؼبء ٚاٌمذس، إرا دزُ ٚجبء فال ِشد ٌٗ،  ُ ا َّٓ أََّٔٗ ظَ ٌْزَفَِّذ اٌغَّبُق ثِبٌغَّبقِ  }   . ٌٍذ١ٔب  { َٚ ا   : أٞ  { َٚ

ذائذ ٚاٌزفذ، ٚػظُ ا٤ِش ٚطؼت اٌىشة، ٚأس٠ذ أْ رخشط اٌشٚح اٌزٟ أٌفذ اٌجذْ ٌُٚ رضي ِؼٗ، اجزّؼذ اٌش

   . فزغبق إٌٝ هللا رؼبٌٝ، دزٝ ٠جبص٠ٙب ثأػّبٌٙب، ٠ٚمشس٘ب ثفؼبٌٙب

 ط: ِٓ ٠ٕزفغ ثٙزا اٌضجش؟

ٌٚىٓ اٌّؼبٔذ اٌزٞ   . وٙب٠غٛق اٌمٍٛة إٌٝ ِب ف١ٗ ٔجبرٙب، ٠ٚضجش٘ب ػّب ف١ٗ ٘ال  [ اٌزٞ روشٖ هللا ] فٙزا اٌضجش، 

   . ال رٕفغ ف١ٗ ا٠٢بد، ال ٠ضاي ِغزّشا ػٍٝ ثغ١ٗ ٚوفشٖ ٚػٕبدٖ

ْٓ  } ال آِٓ ثبهلل ِٚالئىزٗ ٚوزجٗ ٚسعٍٗ ٚا١ٌَٛ ا٢خش ٚاٌمذس خ١شٖ ٚششٖ   : أٞ  { فاََل َطذَّقَ  }  ٌَِى َٚ اَل َطٍَّٝ  َٚ

ٌَّٝ } ثبٌذك فٟ ِمبثٍخ اٌزظذ٠ك،   { َوزَّةَ  َٛ رَ ػٓ ا٤ِش ٚإٌٟٙ، ٘زا ٚ٘ٛ ِطّئٓ لٍجٗ، غ١ش خبئف ِٓ سثٗ،   { َٚ

طَّٝ } ثً ٠ز٘ت  َّ ِٗ ٠َزَ ٍِْ٘  ١ٌظ ػٍٝ ثبٌٗ شٟء،   : أٞ  { إٌَِٝ أَ

ٌَٝ }   : رٛػذٖ ثمٌٛٗ ْٚ َ ٌَٝ ٌََه فَأ ْٚ َُّ أَ ٌَٝ صُ ْٚ َ ٌَٝ ٌََه فَأ ْٚ    { أَ

 ط:ِب اٌذىّخ ِٓ اٌزىشاس ٕ٘ب؟

 ٚ٘زٖ وٍّبد ٚػ١ذ، وشس٘ب ٌزىش٠ش ٚػ١ذٖ،

ْْ ٠ُْزَشَن ُعًذٜأَ  }   : صُ روش ا٦ٔغبْ ثخٍمٗ ا٤ٚي، فمبي  ُْ أَ َْٔغب ِؼطال ، ال ٠ؤِش ٚال ٠ٕٙٝ، ٚال   : أٞ  { ٠َْذَغُت ا٦ِْ

   . ٘زا دغجبْ ثبؽً ٚظٓ ثبهلل ثغ١ش ِب ١ٍ٠ك ثذىّزٗ  ؟ ٠ضبة ٚال ٠ؼبلت

 ط: ِب اٌذ١ًٌ اٌزٞ روشٖ هللا ػض ٚجً ٕ٘ب ٦صجبد اٌجؼش ؟
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َْ أٌََ  }  َُّ َوب َٕٝ صُ ّْ ُ٠ ٍّٟ ِٕ َِ  ْٓ ِِ أرمٕٗ   : هللا ِٕٙب اٌذ١ٛاْ ٚعٛاٖ أٞ  { فََخٍَكَ  } دِب،   : أٞ  { َػٍَمَخً  } ثؼذ إٌّٟ   { ُْ ٠َُه ُْٔطفَخً 

ْٔضَٝ أٌََ  } ٚأدىّٗ،  ا٤ُْ َٚ َوَش  ِٓ اٌزَّ َج١ْ ْٚ ُْٕٗ اٌضَّ ِِ  ًَ ٘زٖ ا٤ؽٛاس   [ ٚؽٛسٖ إٌٝ ] اٌزٞ خٍك ا٦ٔغبْ   { ١َْظ َرٌِهَ فََجَؼ

رَٝ } اٌّخزٍفخ  ْٛ َّ ٌْ َٟ ا ْْ ٠ُْذ١ِ  . ثٍٝ إٔٗ ػٍٝ وً شٟء لذ٠ش  { ثِمَبِدٍس َػٍَٝ أَ

 

 لمسبث بيبويت:

 (:32آيت )

 ( انميبيت(؟ )د.حسبو اننعيًى(32( إِنَى رَبِّهَب ََبظِزَةٌ )33)وُجُىهٌ يَىْيَئِذٍ ََبضِزَةٌ )* يب انفزق بني َبضزة وَبظزة يف اآليت 

هذا فٌه كبلم لكن منهج أهل السنة والجماعة ومنهج جمهور المسلمٌن أن هذه الوجوه المؤمنة ستكون ٌوم 

لنظر وهً الرؤٌة وجمهور القٌامة من النضارة وهو الُحسن ٌعنً وجوه حسنة مشرقة إلى ربها ناظرة من ا

ٌرون أنهم سٌرون ربهم ال ٌضارون فٌه كما ٌرون القمر اآلن. لكن  المسلمٌن وفقاً ألحادٌث الرسول 

ٌنتقل من قوانٌن إلى قوانٌن أخرى،  السؤال هل بأعٌننا هذه؟ اإلنسان بمجرد أن ٌموت فً لحظة موته 

علم أن الرسول ٌقٌناً إذا سلّمنا علٌه ٌرد علٌنا السبلم قوانٌن الحاضر أو المشاهدة غٌر قوانٌن الغٌب. نحن ن

علٌنا. بقوانٌن األرض كٌف ٌرّد إنسان على  ولذلك ُنكثِر من الصبلة والسبلم علٌه حتى نتبارك بكثرة رّده 

ًّ روحً فأرّد السبلم هذا فً  مبلٌٌن الناس كٌل فً مكان فً لحظة واحدة؟ هو ٌقول  ٌرّد هللا تعالى عل

 قانون آخر لما ٌحدثنا فً اإلسراء والمعراج وهو فً طرٌقه إلى بٌت المقدس رأى موسى   فًقاون و

هناك مع األنبٌاء  ٌصلً فً قبره خلف الكثٌب األحمر ثم لما وصل إلى بٌت المقدس استقبله موسى 

رى. إذن فً السماء السادسة. هذا ألن له قوانٌن أخ بهم ثم لما صعد إلى السماء وجد موسى  وصلى 

ناضرة هً من الُحسن مكتوبة بالضاد التً هً الصاد المنقوطة والتً نحار اآلن فً نطقها وتناولن هذا فً 

حلقة سابقة. النطق الصحٌح لها ممكن أن ترخً لسانك وتخرج صوتك من حافة اللسان مع ما ٌلٌه من 

ن ٌقول ناضرة هنا بمعنى منتظرة، األضراس جانبً وٌمتد به الصوت كما ٌمتد بالشٌــــن. عدد من المسلمٌ

هؤالء ٌعّطلون أحادٌث كثٌرة صحٌحة وردت فً الصحاح فً البخاري ومسلم. لهم رأٌهم ولهم منهجهم 

 وكٌل له رأٌه لكن نحن نعتقد برأي جمهور المسلمٌن.

 (:23آيت )

 انميبيت؟)د.فبضم انسبيزائى(*يب دالنت انتكزار يف لىنو تعبىل )أوىل نك فأوىل( )ثى أوىل نك فأوىل( يف سىرة 

التكرار فً القرآن الكرٌم جزء من اإلعجاز. واآلٌة فٌها عطف على جزء من اآلٌة بالفاء ثو عطف بـ )ثّم( 

 فً اآلٌة الثانٌة. 

)أولى لك(عبارة تقال على جهة الزجر والتوّعد والتهدٌد، واشتقاقها من )الَولً( وهو القرب فهو اسم تفضٌل 

ٌفٌد قرب وقوع الهبلك الوٌل كلمة دعاء علٌهم بأن ٌلٌهم المكروه. واختٌار هذا الدعاء أنسب شًء هنا فهو 
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مناسب إلٌثارهم العاجلة وتقدٌمهم الفجور  دعاء علٌهم وتهدٌد لهم بالوٌل القرٌب والشر الوشٌك العاجل فهو

والشهوات وتأخٌرهم الطاعات فكما عجلوا فً المعاصً عّجل هللا تعالى لهم الوٌل والثبور وهو مناسب لجو 

العجلة فً السورة . جو السورة هو فً إٌثار العاجلة عن اآلخرة )كبل بل تحبون العاجلة* وتذرون اآلخرة( 

عّجل له الوٌل فاستعمل )أولى(. وكلمة )أولى( بعد الموت وفً النزع ألن العذاب ومن ُحّب الشخص للعاجلة 

تكرار جزئً فً ٌكون قرٌباً منه فً هذه المرحلة. وفً قوله تعالى )أولى لك فأولى* ثم أولى لك فأولى( 

 اآلٌة الواحدة وتكرار كلً لآلٌة، فلماذا التكرار الجزئً؟

ن كّذب وتولّى( كل واحدة لها أولى لك )أي لكل منها تهدٌد( لكن هل هذه قال تعالى )فبل صّدق وال صلّى ولك

األمور كلها متساوٌة وفً منزلة واحدة؟ )ال صّدق( تعنً أنه لم ٌؤمن بشًء، )ال صلّى( إذا لم ٌصّدق وفعل 

والمغفرة ما فعل من مظاهر الطاعة فبل ٌنفعه، أما إذا كان مؤمناً وتكاسل فً الطاعات هذا ُترجى له التوبة 

وال ٌخرج من الِملّة. إذن األساس األول هو التصدٌق فاألمران لٌسا بمرتبة واحدة فجعل لكل واحد منها 

تهدٌداً. فعدم التصدٌق أكبر جرماً وضبلالً ألن صاحبه لم ٌؤمن أصبلً أما عدم الصبلة كما أسلفنا فهو أخّف. 

)فبل صّدق( )أولى لك( فذكر )لك( ومقابل )وال فلذلك كانت قوة التهدٌد بمقابل قوة الوصف فقال مقابل 

قال )فأولى( بحذف )لك( إشارة إلى عظم اإلٌمان وأهمٌته وإشارة إلى أن الصفتٌن المذكورتٌن لٌستا   صلّى(

بدرجة واحدة فً الضبلل.وزٌادة )لك( فً قوله )أولى لك( لؤلهمٌة كما جاء فً سورة الكهف )ألم أقل إنك 

أما لماذا خصصت وفً اآلٌة األخرى )ألم أقل لك إنك لن تستطٌع معً صبرا(. لن تستطٌع معً صبرا( 

  الصبلة بالذكر فؤلن الصبلة هً أهم العبادات.

)أولى لك فأولى(؟ قال تعالى فً اآلٌة )ولكن كّذب وتولّى( وكّذب معناها ال صّدق وتولى  لماذا تكرار اآلٌة

بمعناهما وجاء )كّذب( مقابل ال صّدق وتولّى مقابل ال صلّى  من معناها عدم الصبلة. فكرر األمران األولٌان

لذا كرر التهدٌد كما فً اآلٌة األولى، وعدم التصدٌق أو التكذٌب هو إنكار لئلٌمان من أساسه فهو لم ٌصّدق 

بالرسالة وال ببقٌة أركان اإلٌمان. وقد ذكر تعالى عدم التصدٌق وأكده بالتكذٌب وذكر عدم الصبلة وأكده 

 لتولً ولكٍل تهدٌد ووعٌد فكرره أربع مرات كل وعٌد مقابل كل صفة.با

وجاء بالفاء بٌن أجزاء اآلٌة )أولى لك فأولى( وجاء بـ )ثّم( بٌن اآلٌتٌن، وثّم لٌست فقط للتراخً الزمنً 

ا ولكنها تأتً للتوكٌد أٌضاً. فبل صّدق ولكن كّذب وكّذب أكثر من ال صّدق وتقتضً اإلعبلن واإلشهار لذ

 هً أكثر من وال صّدق. وتولّى هً فً عموم الطاعات وهً أكثر من وال صلّى لذا جاءت ثّم للتراخً.

أما استخدام الفاء فً )فأولى( األولى ألن ما بٌن العذابٌن األولٌٌن عذاب الدنٌا وعذاب القبر قرٌب وكذلك فً 

قٌامة ودخول النار، اآلٌة )أولى لك فأولى( اآلٌة الثانٌة ألن ما بٌن العذابٌن اآلخرٌن قرٌب وهو بٌن ٌوم ال

قٌلت فً حالة اإلحتضار ٌبدأ العذاب فً النزع ثم فً القبر وبٌنهما مسافة قرٌبة لذا جاء بالفاء لقربهما أما 

الثانٌة )ثم أولى لك فأولى( جاءت فً الحشر والنار وجاء بالفاء بٌنهما لقربهما اي الحشر والنار أما استخدام 

قبر والحشر داللة على التراخً والفاصل الزمنً البعٌد بٌن كل منهما وألن بٌن القبر والحشر آالف ثّم بٌن ال

السنٌن، واستخدام ثم ٌفٌد عموم البعد والتباٌن ولٌس التراخً فً الزمن فقط. فالتكرار للفظ أولى أربع مرات 

 الوٌل لك ٌوم تدخل النار.داللة على أن الوٌل لك حٌاً والوٌل لك مٌتاً والوٌل لك ٌوم البعث و

  (:23آيت )

 *يب انهًست انبيبَيت يف حذف َىٌ )يكٍ( يف لىنو تعبىل )أَنَىْ يَكُ َُطْفَتً يٍِّ يَّنِيٍّ يًُْنَى(؟ )د.فبضم انسبيزائى(
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جواز الحذف إذا كان الفعل مجزوماً بالسكون ولم ٌلٌه ساكن أو ضمٌر متصل. متى ما كان  الحكم النحوي:

( مجزوماً وٌلٌه حرف متحرك لٌس ساكناً على أن ال ٌكون ضمٌراً متصبلً ٌجوز فٌه الحذف الفعل )كان

 )ٌمكن القول لم ٌكن ولم ٌك( فتحذف النون تخفٌفاً.

 إما إذا كان ما بعده ساكناً فبل ٌجوز الحذف )لم ٌكن الرجل( ال ٌمكن القول لم ٌك الرجل.

 كن هو( ال ٌجوز قول لم ٌك هو.وال ٌجوز الحذف أٌضاً لو كان ضمٌر متصل )لم ٌ

إذن من حٌث الحكم النحوي ٌجوز حذف النون أما السبب البٌانً: على العموم سواء فً )ٌكن( أو فً غٌرها 

من الحذوف )تفّرق وتتفرق( )اسطاعوا واستطاعوا( )تنّزل وتتنّزل( فً القرآن الكرٌم ٌوجد حذوف كثٌرة 

صٌل أو هل الفعل مكتمل أو غٌر مكتمل. عندما ٌأتً بالصٌغة ٌجمعها أمرٌن : هل هً فً مقام إٌجاز وتف

ٌُقتطع منه. ٌُقتطع منه وإذا كان غٌر مكتمل   كاملة ٌكون الحذف أتّم. إذا كان الشًء مكتمبلً ال 

ُنْطَفًة مِّن  ٌَكُ  من األمثلة على حذف أو عدم حذف النون فً فعل )تكن( قوله تعالى فً سورة القٌامة )أَلَمْ 

  ً ِن {( حذفت النون هنا ألن النطفة هً من الذكر وهً غٌر مكتملة بعد وغٌر مخّصبة وهً ال 73ٌُْمَنى } مَّ

تكتمل إال بعد لقاح البوٌضة إذن حال النطفة اآلن غٌر مكتمل فحذف ما ٌدل على أن الفعل أصبلً لٌس 

 مكتمبلً فلزم اإلقتطاع أنها غٌر كاملة والحدث غٌر كامل.

 (:23آيت )

ت يف عذو استخذاو كهًت انزوجني يف اآليت ) ويب خهك انزوجني انذكز واالَثى(؟ كًب يأتي يف يعظى اآليبث *يب احلكً

انيت فيهب انذكز واالَثى كمىنو تعبىل:) )فجعم ينو انزوجني انذكز واالَثى()سىرة انميبيت( ولىنو: )وأَو خهك انزوجني انذكز 

 )د.فبضم انسبيزائى( ذكز واالَثى( حبذف انزوجني؟واالَثى()سىرة اننجى( وامنب لبل: )ويب خهك ان

إذا استعرضنا اآلٌات فً سورة القٌامة نرى ان هللا سبحانه وتعالى فسر تطور الجنٌن من بداٌة )ألم ٌك 

نطفة( الى قوله )فجعل منه الزوجٌن الذكر واالنثى( فاآلٌات جاءت اذن مفصلة وكذلك فً سورة النجم )وأنه 

قوله )انه خلق الزوجٌن الذكر واالنثى(. لقد فصل سبحانه مراحل تطور الجنٌن فً  هو اضحك وأبكى( الى

سورة القٌامة وفصل القدرة االلهٌة فً سورة النجم أما فً سورة اللٌل فإن هللا تعالى أقسم ببل تفصٌل هذا من 

جٌن. لماذا؟ ألن ناحٌة ومن ناحٌة أخرى قوله تعالى )إن سعٌكم لشتى( ٌقتضً عدم التفصٌل وعدم ذكر الزو

كلمة الزوج فً القرآن تعنً المثٌل كقوله تعالى )وآخر من شكله أزواج( وكلمة شتى تعنً مفترق لذا ال 

ٌتناسب التماثل مع االفتراق فالزوج هو المثٌل والنظٌر وفً اآلٌة )إن سعٌكم لشتى( تفٌد التباعد فبل ٌصح 

ا )لتسكنوا الٌها( وكلمة شتى فً اآلٌة هنا فً ذكر الزوجٌن معها. الزوج قرٌب من زوجته مؤتلف معه

سورة اللٌل تفٌد االفتراق. فخبلصة القول اذن ان كلمة الزوجٌن ال تتناسب مع اآلٌة )وما خلق الذكر 

واالنثى(من الناحٌة اللغوٌة ومن ناحٌة الزوج والزوجة لذا كان من االنسب عدم ذكر كلمة الزوجٌن فً 

 اآلٌة.
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 الىصبيب العمليت:

  المؤمن إذا أذنب خاف من ذنبه كأنه جبل ٌوشك ان ٌقع علٌه أما المنافق فكأن ذنبه ذباب وقع على

 .أنفه وقال به هكذا 

  ٌجعل األصابع بدون مفاصل لفعل أنلو أراد هللا . 

 . شكر هللا على تحرٌك أعضائنا واالستفادة منها فً حٌاتنا 

  احذري من الذنوب وتسوٌف التوبة. 

  استعدي لٌوم القٌامة من باألعمال الصالحة  إلٌهال ملجأ من هللا إال. 

  هاأنت فً الدنٌا مبصرة نفسك اعملً للنجاة فأنت تعرفٌن ذنوبك وشاهدة على نفسك. 

  ما أحد ٌبصر و اإلنسان أكثر من نفسه. 

 رض ال ٌنفع العذر ٌوم القٌامة الكل ٌشهد على العبد أعضاؤه  و كتابه و المالئكة واأل. 

 (دلٌل على رؤٌة هللا عز وجل فً الجنة ورد على منكري رؤٌة هللا فً الجنة وهم  إلى )ربها ناظرة

 .المعتزلة 

  المؤمنون ٌرون هللا على حسب مراتبهم منهم من ٌنظره كل بكرة وعشٌا ومنهم كل جمعة مر واحدة

ال ٌمكن التعبٌر عنه ونضرت  فإذا رأوه  نسوا ما هم فٌه من النعٌم وحصل لهم من اللذة والسرور ما

 .وجوههم وازدادوا جماال إلى جمالهم فنسأل هللا ان ٌجعلنا منهم 

  قال العلماء من ٌحافظ على أذكار المساء والصباح ٌرى هللا فً الجنة. 

 الغافلٌن  اتمن قول اللهم أٌقظنا من رقد أكثري. 

 لخالق قال الحسن تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنضر وهً تنظر إلى ا 

  والتفت الساق بالساق (قال الضحاك اجتمع علٌه أمران : الناس ٌجهزون جسده والمالئكة ٌجهزون(

 .روحه فلنستعد لهذا الٌوم 

  ربً)ألٌس ذلك بقادر على أن ٌحًٌ الموتى(إذا قرأتها وأنت فً غٌر صالة فقل سبحانك . 

  

 :مع خىاتيمهب القيبمت سىرةتىبسب فىاتح 

اَمِة )بدأت السورة  ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ ْتَرَك ُسًدى ٔبالقسم بٌوم القٌامة )اَل أُْقِسُم بِ ٌُ ْحَسُب اإْلِنَساُن أَن  ٌَ (( وختمت بالقٌامة )أَ

ًَ اْلَمْوَتى )ٖٙ) ٌُْحٌِ َس َذلَِك ِبَقاِدٍر َعلَى أَن  ٌْ  ((، بدأت بالقٌامة وختمت بالقٌامة.ٓٗ(( إلى أن ٌقول )أَلَ

 

  

  عٛسح اٌم١بِخ ٔٙب٠خ  
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